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 ةيناتلا ةعيطلا ةمدقم

 «تاالالضلاو غيزلا لهأ ضفاخو «تاكربلا حتافو «تاجردلا عفار هلل دمحلا

 هباحصأو هلآ ىلعو «تانئاكلا لضفأو قلخلا حصفأ دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .تانكسلاو تاكرحلا يف هل نيعباتلاو

 ظ دعت امأ

 ` تدعأ دق 5 ةيمورجألا ةممالا لع ةيهبلا ةرذدلا' ياتكل ةيناثلا ةعبطلا يه هذهف
 ضعب اهيلإ تفضأو ءاهيف يتلا ءاطخألا تكرادتو اهتحقنو اهتبذهف ءاهيف رظنلا

 .ميركلا ئراقلا نيع ٌرست يتلا دئاوفلا

 انفيلح باوصلا لعجي نأو ءانلامعأو انراعأو انتاقوأ يف انل كرابي نأ .لأسأ ةّللاف

 ليو. هللا لضو ON N gel E a لاذلاو
 ظ .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع كرابو

 ىدعجلا ىذقنلا ىبلاصولا تباث نب دمحأ اغوا كو



 ( ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 «اًعيلَب لوق مهسا تف ممل لْثَو # ميركلا هباتك يف لئاقلا هلل دمحلا
E Îهنانألا هلا ل نأ فيفاو  Tgاًنايب هدابع ىلع ةجحلا 0 هل كيرف  

 ق ا الإ ٍلوُسَر نم اَنْلَسَرَأ امو # ىلاعت لاقف اًعيِلبتو

Cd STS٤[. :ميهاربإ] * َمِيكَحْلا ٌرِيِرَعْلا وهو  

 امأ اًبارعإو اًقطن مهغلبأو اًباطخ برعلا حصفأ هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو

 ايو a وحلا هللا نيد مهف ةدام يه ةيبرعلا ةغللا نإف

 OF عينك او © مح ]ل ىلاعت لاق نيبم يبرع ناسلب نيمألا قداصلا هلل
 و يَ 0 : ىلاعت لاقو ١-۴[ :فرخزلا] 4 تلقت ڪم رع 6و هَ

 ص رس
 ص س

 هل اًيكزمو يبرعلا ناسللا اذهل احدام ىلاعت لاقو [؟8 :رمزلا] 4 نوعي َمُهْلَعَل وع ىذ

 ىِذَلَأ SS 0 ا 0 مهتأ ملت دقو © ةنسلالا نم هريغ ىلع

EN ESاذنك هن اييلوب 131  

 رك يسد دار هوا Na الو ناقل

 معنأو ماركإ مظعأ هب مهمركأف هقلخ نم سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ىلع هبتك لضفأو
 ناميإلا هماكحأو هظعوب ديزيف نآرقلا ربدت لهسي ناسللا اذهبف ماعنإ لجأ هب مهيلع

 وشفتو ةعيرشلا مولع عيضت هنع ىلختلابو نايبلاو قطنلا حيصفب ملكتملا ردق فرعي هبو

 ةيبرعلا ةغللا تحزحزل مالسإلا ءادعأ ىعس املاطف ةعينشلا ظافلألاو تاحلطصملا

 .نيدلا يف اًنعطو مهتنسلأل ايل نيئشانلا نيب ةيشفتملا تالماعملا عاونأ نم اهريغو

 ةعاشإو رغصلا نم يبرعلا مالكلا ىلع مهديوعت ءانبألل ةيبرتلا نسح نمو



 ا سال نيس هما '

 قيتع يبأ نبا نع هحيحص يف ملسم مامإلا هجرخأ ام كلذ ىلع جذامنلا عورأ نمو
 الجر مساقلا ناكو اًئيدح اهنع هللا يضر ةشئاع دنع دمحم نب مساقلاو انأ تثدحت لاق

 امأ ؟اذه ىخأ نبا ثدحتي اك ثدحت ال كلام :ةشئاع هل تلاقف دلو مل ناكو اناحل

 ا بعين لاك ت هدا اذه ن قم فيلع قالا
 :تلاق ىلصأ :لاق ؟نيأ :تلاقف ماق اهب يتأ دق ةشئاع ةدئام ىآر الف اهيلع تضأو

 َوْهَو اَلَو ماَعَط ِةَرْضَحب الص ال :لوقي با لوس تع لآ دع لجأ

 ( نا ا ةغفادت

 يباصولا تباث نب دمحأ هللادبعوبأ وحنلا خيش لضافلا انوخأ ينم بلط دقو اذه

 نكمتأ لف «ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا” ىنسملا اذه هحرش يف رظنلا هللا هظفح
 يناعملا حيضوتو دهاوشلاو لمجلا بارعإب هيف ىنتعا هتيأرف هتحفصتو الماك هتءارق نم

 الو ةغللا يشحوب فلكت الو باهسإ الو لالخإ ريغب دئاوفلا ضعب ةفاضإو ةضماغلا

 .هب عفنو اًريخ هللا هازجف عضاوتلاو ماعلا بلط يف رارمتسالا كرب نم اذهو بارغإ

 و.

 .ه511١ ماع مرحملا هللا رهش نم عساتلا يف



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا (

 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 وهو ءاشي نم ضفخيو «ءاشي نم عفري «ميلعلا حاتفلا «ميظعلا ىلعلا هلل دمحلا

 ثوعبملا «ميقلا مراكمل ممتملا ءمظعألا لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلاو «ميكحلا 0

 نيفرصنملا «هتنسب نيلغتشملا هباحصأو هلآ ىلعو «ميركلا قلخلا بحاص ءمكلا عم

 ظ ا طارصلا ىلع نيتباثلا هوا ا

 نا و «لاعفأ الو .تافص يف هل كيرش ال هدحو هللا الإ e دهشأو 00

 هللا نضل ا وحال نيمنلا يوصل "دل كلا تانفير فروعنا و کا

 .لاوقألاو لاعفألا يف نيصلخملا لاجرلا تاداس هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ماسو

 :دعب امأ

 يِذَقَتلا ّيِباَصْولا ٍتباث نب ٌدمحأ هللادبعوبأ َيِيَعلا هبر وفع ىلإ ريقفلا دبعلا لوقيف

 :ٌِفَلا هربو ٌَيِفَْلا هفطلب هللا هلماع

 سمش ةمالعلا مامإلل “ةيمورجآلا ةممتم” ىلع ةفيرظ تكنو ةفيطل تاقيلعت هذه

 نذإب- ةليفك ءهّللا همحر يكلالا يملا باطحلاب ريهشلا َعيْيَعُبلا دمحم نب دمحم نيدلا

 لع ُهّيهَبلا ُةّرّدلا» ب اهتيمس .اهدهاوش بارعإو ءاهيناعم حيضوتو ءاهينابم لحب -هللا
 ظ و ورج الا همكم م

 د: سلا لا ع نا نم ا ا نا ةبلط يناوخإل اهتعضو

 .“ةيمورُج الا ةَمَمَكَم لع ُهَيِقَنلا رهاوجلا”

 باتكلا اذه ةعجارمب اماق نيذلا نيلضافلا نيخيشلل راب نا نينا او

 : امهو



FEE?ظ (  
 نم هل رسيت ام عجار يذلا يروجحلا يلع نب يحب نمحرلادبعوبأ ثدحملا خيشلا

 ( هل ةهدنتم ينك , هتاکلا اذه

 .ءازجلا ريخ هللا اهازجف «يعرضحلا لالبوبأ يوحنلا خيشلاو

 ىلع اهتلباقو ةيرهزألا ةبتكملا نم ةطوطخم ىلع فلؤملا صن طبض يف تدمتعا 5 ظ
 5 ظ .يهكافلا حرشو لدهألا حرش نم عوبطملا

 نأو «نيملسملاو مالسإلا -حرشلاو لصألا- نيباتكلا نيذمب عفني نأ لاسأ هّللاو

 «نيدلا موي ىلإ يل ارمتسم امههرجأ لعجي نأو «ميركلا ههجول اصلاخ اههيف يلمع لعجي
 ا وبدلا نفور دمع انين: اه ضللا لضور :قزلاعلا يردد قمحاو

 يدعجلا يذقنلا يباصولا ديعس روك هتان خوي دمحأ هللا دبعوبأ ا



 ' ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 فنضملا ةمجرت

 فورعملا ُعْيَعُبلا نيسح نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم نيدلا سمت هللادبعوبأ وه

 ةكمب دلوو برغملا نم هلصأ «مولعلا ضعب يف كراشم «يفوص «يلوصأ «هيقف «باًطحل اب

 .(ه605) ةنس برغملا يف سلبارطب يفوتو ةكمب رهتشاو (ه۲٠۹ ةنس ناضمر /۱۸) يف

 :اهنم ةريثك فيناصت هل :هفيناصت

eg EU oe bE EG 

 .تادلجم ثالث (ةيكلاملا عورف يف ليلخلا رصتخم حرش يف ليلج لا بهاوم) ١(

 ش و الا  ةنفقم )1

 .(بونذلا نم رخأت امو مدقت امل ةرفكملا لاصخلاب بولقلا جيرفت) 7

 .لوصألا يف نيمرحلا مامإل (تاقرولا حزشب نيعلا ةرق) (ه

 :هتمجرت رداصم

 (ةيبرعلا بتكلا يفنصم مجارت نيفلؤملا مجعم) هباتك يف هلاحك اضر رمع همجرت ١(

 .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادو توريب-ىبثملا ةبتكم (5720 )١١/ ءزجلا سداسلا دلجملا

 (نونفلاو بتكلا يعءاسأ نع نونظلا فشك) هباتك يف ةفيلخ يجاح (؟

 .ه85 7” ماع هتافو نأ ركذو ركفلا راد )/١518(

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ) هباتك يف نيمأ دمحم نب اشاب ليعامسإ (م

 نيفراعلا ةيده» هباتك يفو ٠٠٤ ةنس هتافو نأ ركذو ركفلا راد (557/5 نونظلا

 ركفلا راد (5577/7) “نونظلا فشك نم نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ

 .(585 /10) علكرّزلل (مالعألا) (؛

 .(۳۳۸و ۳۳۷) یتکبنتلل جاهتبالا لين (ه



 وحنلا ملع 2 ةمدقم
 نأ مولعلا نم ماع يف عراش لكل يغبني هنأ ءريخ لكل كايإو هللا ينقفو ملعا

 نتم بكر نمك راص الإو «هيف ةريصب ىلع نوكيل ؛هيف عورشلا لبق هفرعيو هروصتي

EC E aعا ا ةرشع ةفرعمب روصتلا لصحيو  

 ءهتبسنو «هفرشو و .هعوضومو «همسرو .همسأ ةفرعم :يهو (ةرشعلا ءىدابملا)ب

 .هلئاسمو ءهمكحو «هدادمتساو «هعضاوو

 :هلوقب يرصملا نابصلا ىلع نب دمحم ةمالعلا اهعمج دقو

 اللا مف غوطوفلاَو حلا ةَرْكم نق ل يواجت نإ
 راسا كش سلا ناو يف للاو هت انا

 اَقَرُشلا راح َعِيِوَجلا ىَرَد ْنَمَو ىَمَتْكا ٍصْعَبلاِب ٌصْعَبْلاَو ٌلْياَسَم

 .وحنلا مع :هددصب نحن يذلا معلا اذه مساف

 عةهجللاو «لثملاو ءدصقلا) :اهنم ةريثك ناعم ىلع :ةغل قلطي هنأ :همسرو

 .لوألا اهرثكأو اهرهظأو «(كلذ ريغو «ضعبلاو ءمسقلاو «رادقملاو

 :لاقف دحاو تيب يف ةمدقتملا ةتسلا هذه مهضعب مظن دقو

 وإ هش ل هلا يف ها نير ECE ول ل r O د
 ر ج ىلإ يملك وسلا E رادقم ةّهج لئمّو ذصق

 رخاوأ لاوحأ اهب فرعي «برعلا مالك نم ةطبنتسم لوصأب ملع) :اًحالطصاو

 ظ .(ءانبو ءابارعإ ءمكلا

 . . .ةقباسلا اهاوحأ نع ثحبي ثيح نم ةيبرعلا تاملكلا :هعوضومو
 يناعم مهف ىلع هب ةناعتسالاو «مالكلا يف أطخلا نع ناسللا نوص :هترمثو

 ىببت ندبلا ماوق وهو رهظلا نتملا (ءايمع نتم) :هلوق )4/١(: هئم يهكافلا ىلع نيساي لاق ()

 ةفاضإو هفئاطلو هتكن موقتت هب ذإ هلئاسم تاهمأ وهو معلا لصأل راعتسيو هئاضعأ رئاس هيلع

 هريغ يده ال ىمعألا نأل ؛اهكلاس يدتيهب ال ةقيرط بكر :يأ :ةينايب (ءايمع) ىلإ (نتم)

 فرصتب ها .ىرخأ بيصتو ةرم ئطخم ءوس اهرصب يف ىتلا يه :ءاوشعلا ةقانلاو .قيرطلل



 ٍ ةيمورجألا ةممتم aT ةيهبلا ةردلا

 . ضعبل مهضعب برعلا ةبطاخمو ةا و :هماتكلا

(۱) 

 فرشب 5

 ا ومان 1 55 هللا E ك0 دوسلار هنأ روهشلا هضاوو
e : 

 .برعلا مالکو a « باتكلا نم ا

 لا ا a ‹ينافكلا بوجولا :همكحو

 نب نايفس نب ورمع نب ملاظ : ليقف ءاريثك اًقالتخا هيبأ مسأو همس أ يف فلتخا يضاقلا يرصبلا

 «نيعباتلا تاداس نم ناك «كلذ ريغ ليقو ليلا يدع نب ةثافن 5 نب رمعي نب لدنج

 وزي ا و ی ا ا ا وب الاثار لاهيا کو

 بحص .اهريغو رمعي نب ىحيو برحوبأ هنبا هنعو « هريغو رذ يبأو سابع نباو يلعو رمع نع

 طقن نم لوأو ءوحنلا سسأ نم لوأ وهو «لمجلا موي هعم لتاقو هس بلاط يبأ نب يلع

 يف هنع روثأم ۾ مدقم اهلك يف وهو «سابلا تاقبط ىف ودعم دونم ال اويأ . :ظحاشلا لاق نفيا

 نيب قيام تارا 7 لاو ةةعيشلاو ا را قيرصاطلاو ةةاخلاو فهلا

 ( ها .ةنس نوناغو سمخ هلو فراج لا نوعاطب ةرجهلل نيتسو حست

 .اهريغو ؟بيذهتلا”و ۲۳/۲ يطويسلل “ةاعولا ةيغب» نم هتمجرت رظنا
 دالا عضو نم لوأ نأ ىلع تاياورلا ترفاضت دقو )٤/١(: "حيرصتلا» يف لاق

 دقو تامو ًاشنملا يرصب رادلا يوك دوس الا وبأ ناكو و بلاط يبأ نب 3 نع ال وأ |

 مهنم ةعامج مهفلخ مث هريغو نرقألا نوميم مهنم رعن دوسألا يبأ نع هذخأ مث ث .دارملا مها رش

 يفوكو يرصب نيقيرف سانلا راص مث يئاسكلاو هيوبيس مث ليلخلا مدعب مث 7 نب ورمع وبأ
 يهو )١١/١( يرضخ ها .ةنجلا هللا مهازجف نآلا ىلإ هنيودت نومكحيو هنولوادتي اولاز امو

 .ةلوطم "حيرصتلا» ف ةدوجوم



 يا | اا فلؤملا ةمدقم

 وكت :*ةليوزجالا لئاسمل ٌةمتكم ةيرعلا ماع يف ٌةمدقُ وذهف 5
 ( َعَمَ 5 7 00 هللا َعَمَن «تاالوطملا نم اهريغ نيبو هم ةطساو

Eد هن 5 دعبو  ) ) 

 ءادتقا -نيفنصملا نم ريثك نأشك- ةلمسبلاب هلل - تما ادتبا :هللادبعوبأ لاق

 E يبنلا ةنسب المعو ةروس لك ءادتبا يف ةلمسبلا لزنأ ثيح ؛زيزعلا هللا باتكب

 وه اک اد هلأ ىلإ موعد مو كولملا ىلإ هلئاسر يف اهب أدتبي ناك يح

 و (نيحيحصلا) يف روهشم

 ا نرالا 0 اناقناقودحت نفح اا قب رولا راك
 3 2 ع

 «فئلؤأ :يا -اماع ءاصاخ اعف نويفوكلا هردقو :يئادتبا وأ 3 ىفيلأت :ىأ ماع و

e نما e هنوك eT وأ 

 سا

 :نيرمآلف کیف :هنوک امأ

 .لاعفألل لمعلا يف ا :امهدحأ

 ا١ قلعلا] :dk یَا كي رسب اروا :ىلاعت هلوقك هب حيرصتلا ةرثك :يفاثلاو

 .امهوحنو « ينج ُتْعَضَو َْر َكيشايب» ثيدحو .

 .(ةيمورجلا) ؟ةطوطخملا» يف (1)

 و ةريره يآ نع (TV14) 3 مرب ماسمو (°T) غرب يراخبلا هجرخأ ثيدحلا )¥(



 | ةيمورجآلا ةممتم ا ةيهبلا ةردلا

yTا ا ر ا لك نال  

 ينو 2(ْبَرْشَأ) برشلا ينو «(ْلك) يوني (هَللا مساي) :لاق اذإ لكألا يف ئدتبملاف

 ظ ار دمو ‹(لوأ) فيلأتلا

 نأل ؛رصحلا ةدافإ اهنمو «ىلاعت همساب ماتهالا :اهنم رومألف ارخأتم :هنوك امأو

 الإ ثعتكأ ال) :ةلزنمب ناك (ْتْنْكَأ هللا مساي) :تلق اذإف ءرصحلا ديفي لومعملا ميدقت

 .كلذ ريغو ء(هّللا مساب

 ركذي مل هنإف (ةيمورجآلا) فنصملا هب ممت ام لوأ اذه «خلإ (...هلل دمحلا) :هلوقو

 | .لدهألا هدافأ .مالسلاو ةالصلاو «دمحلا اهيف

 ؛وحتلا لع :انه ةيبرعلا لعب دارملاو ءالع رشع انثا يه (ةيبرعلا لع يف هلوقو

 .مدقت امك اهفرشأ وهو «هيلع الإ لمتشي ال باتكلا اذه ذإ

 :نيمسق ىلع وهو ليمكتلا انه ميمتتلاب دارملا (ةيمورجآلا لئاسل ةممتم)هلوقو

 يف ةروكذملا باوبألل ةعباتلا لوصفلاو لئاسملاو ماكحألا ركذب ميمتتلا :لوألا

 اذهو .كلذ وحنو هربخو ًادتبلاو هبئانو لعافلاو بارعإلاو مالكلا بابك .لصألا

 .رثكألا وه مسقلا

 لاغتشالاو ءانبلا بابك «لصألا يف ركذت 1 باوبأ ركذب ميمتتلا :يناثلا

 .كلذ وحنو فقولاو ددعلاو بجعتلاو

 را یر هغ . قرب هع هل ادع یک ا ا ا و

 ءار مث ءةمومضم ميجف «ةدودم ةحوتفم ةزمه َمْوُرْجآ نباب فورعملا ءَنِحاَهْنَّصلا

 .فوصتملا ريقفلا :ربربلا ناسلب هانعمو «واوف «ةمومضم ةددشم

 لهأ نم ناكو اهيلإ بسن «برغم اب ةليبق يهو «ٌةَجاَهْنِص ىلإ ةبسن :ُيِجاَهْنَّصلاو
 .ىلاعت هّللا همحر «(ه۷۲۳) ةنس يفوتو «(ه517) ةنس دلو «ساف



 مضولاب الا تر ظْفْللا : وه :ُمالكلا

 .ةاحنلا دنع هيلع حلطصملا : يأ (مالكلا) :هلوق

 «ىمَف ْنِم َءىشلا تظفل) :لوقت «(يعرلاو حرطلا) :ةغل وه (ظفللا) :هلوقو

 ( هز (اًظفل فّظفلأ

 :هنإف -الثم- (ديزك) («ةيئاجحلا فورحلا ضعب ىلع لمتشملا توصلا) :اًحالطصاو

 لالو الار ارل لغ لتا ترض

 امالک یمست "لف ‹ ظفلب سيل ام امهوحنو .ةباتكلاو «ةراشإإلا (ظفللاب) جرخف

 .ةاحنلا دنع .

 :سكح الو تک ءا م )ال مأ

 تظفَحب رم :كل لاق E 57 :كلوقك مق وأ « مدقن 3 اک ارهاظ ر َماَق نإ

 (َسْمّدلا ٌتْظِفَح ْمَحَن) ريدقتلا نأل ؛(َسْرّدلا

 ةاحنلا دنع مالك :هل لاقي الف (ديزك) درفملا :(بكرملاب) جرخف

 .(لام وأ مع نم ديفتسا ام) :ةغل يهو «(ةدئاف هيلع تبترت ام) :وه (ديفملا) :هلوقو

 ىقبي ال ثيحب ءاهيلع توكسلا نسحب ةمات ةدئاف دافأ ام) :انه (ديفملاب) 0

 .هيف ةدئاف ال امم كلذ وو )دَر َماَق ْنِإو «ديزو « هللا دبعك ) هريغ 5 جرخف

 (ٌةأْرَملا ٍتَعَضَو) :لوقت ء(اهريغو ةدالولا ىلع قلطي) :ةغل وه (عضولاب) :هلوقو

 | ل :ىأ

 -الثم- (ٍديزك) (ىنعملا ىلع اليلد ظفللا لعج) :وهو يبرعلا عضولا :اًحالطصاو

 .(ِدْيَر) ظفل اهيلع عضو ىتلا تاذلا وهو ىنعم ىلع لاد برعلا هتلعج يبرع ظفل هنإف



PETES | | | 

E De 10 

 .يضاملا نامزلا

 .اهمالك يف برعلا هتلمعتسا اًيرع مالك تلمعتسا دق تنك دي َرَصَح) :تلق اذإف

 مدا :هل لاقي ف اهوحنو ر «كرتلاك مجعلا مالك (يبرعلا عضولاب) جرخف

 .ةاحنلا دنع

 الا يف)و ها ع ْنكَوَت) ا لِلا) :ةروكذملا دويقلا هيف 7 الاثم

 .[۲ :قالطلا] 4 ارح مل لج هللا يب سو ف (ةمالگلا
0 

 .مسأو لعِف نی وا < ءا ةيز) :زلغ «نيقسا :ني لا ام لقا ل 0)

 ۰ < ای)

 وهو «نيأزجلا نيب بسانتلاو ةفلألا عوقو :فيلأتلاو فلآتلا (فلأتي ام) :هلوق
 نم کرم فل وم لكف .رثكأف ىرخأ ىلإ ةملك مص بيكرتلا ذا ؟بيكرتلا نم صخأ

 .(۱۸ /۱) "حي رصت” ها .سكع ريغ

 نب اذه) وغ :لوآلاف كح وأ ةةقيقحت :ىأ' :(نيمسإ .نم) لوت

 ليلدب درفملا مسالا كح يف رتتسملا هعوفرم عم فصولا نإف ؛فنصملا لاثمك :يناثلاو
 ظ .عمج الو ةينثت يف زربي ال هيف رتتسملا ريمضلا نأ

 اهيف رتتسم ريمضلاو «عمجو ةينثت افرح واولاو فلألاف َنْوْمِتاَقَو ِناتاق) :وحن امأو
 :وحن عمجلاو ةينثتلا يف زربي هنأ ليلدب اهسأرب ةملك هيف ريمضلا نإف لعفلا فالخب
 598 ءاَماَق)

 .فرحو هسا نم الو لعف نم e ج نم الو واف

 .هلعاف (ٌديَررو «ضام لعف (َماَق) :بارعإلا () ٠ .هربخ (ياَق)و ءأدتبم (ٌدْيَر) :بارعإلا .0)



 0 نا سس سس 7
 لعف نع بئان ءادنلا فرح 5 ل 5 نم فلوق م ای) :وحن د

 :نايرخأ ناتغل اهيفو «ماللا رسكو «فاكلا حتفب :يه (ةملكلاو) :هلوق

 .ةرمك كزو ىلع ماللا نوكسو «فاكلا حتفب : :امهادحإ

 والا 4 « ميمتل اھو ورا كزو ىلع ماللا نوكتسو فاكلا كد :ةيناثلاو

 انديه كير هكمك 0 :لاغت لاق ليونتلا ءاج اهو ىحيضتلا و ناسا لهأل

 ١١5[. :ماعنألا] 4 الذعر

 EEO EE E نب نلفت

 E N لمل € نوجا بر # ىلإ ةراشإ ٠٠١[ :نونمؤملا] 4 امل

 99-٠١١[. :نونمؤملا] 066

 .فنصملا هركذ اك (درفملا لوقلا) ىلع :حالطصالا ينو

 0 2« لجرك) نعم لادلا ظفللا :لوقلاب دارملاو

 .ظفلي سيل هنكل ىنعم ىلع لد نإو هنإف؛ هوحنو طخلا (ظفللا) ديقب جرخف

 اقفل ناك نإو هنإف؛ (ِدْيَر) بولقم (ِْزْيَد) :وحن ىنعم ىلع الاد هنوك ديقب جرخو |
 .لوق هوحنو كلذ نم ءيش ىمسي الف «ینعم ىلع لدي ال هنكل

 .سكع الو ظفل لوق لك نأ اذه نم نيبتف

 .(هسكع بكرملاو «ةدحاو ةرم هب ظفلتُي ام) :انه درفملاب دارملاو ظ

 .نيترم هب ظفلتي ام هوو لع (هللاٌدبع) :بكرملا لاثمو. ؛(َلاَجِرَو ٌّدْيَر) :درفملا لاثم

 aa ةملكلا جاب: نك E 5 لوتم مرتلا كذبت ان :( بينذ

 اب اقحلم الو اعومجم الو ىنثم سيل ام :هب داري بارعإلا باب يفف :رومأ ةدع هب

 ا ا و ا ی اذ. ني هاري للا بايد نو, هاكعسلا فاقتالا جال



 . ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا . ظ 0 00 ٠ 1 ظ اس

 نسينا !ةيئانلا ا امبق الو ةلمج سيل ام :هب داري ولا
 .فاضملاب اهيبش الو اقاضم سيل ام :هب داري ىدانملاو

۶ 

 .ىثعمل ءاج ٌفرَحو «ٌلعِفو مسا :يو 0
 عبتتو ءارقتسالاب ةثالثلا هذه يف ةملكلا راصحنا فرع «خلإ (...مسا يهو) 7

 ناك ولو ءاهريغ اودجي مف برعلا مالك اوعبتت نفلا اذه ءالع نإف ؛برعلا مالك
 هيلع ار عازب خوف كايف

 ءب «آ) :وحن يجهتلا فرح 58 ؛ (ىنعل ءاج) هنوكب فرحلا فنصملا ديقو

 هلبق امم مولعم ديقلا اذهو ىنعم ىلع هتلالد مدعل ةملك نوكي الف ءخلإ :(...ث ءت

 .هيلإ جاتحي الف

 ءِنيِونَتلابو ءضفخلابو «هيلإ داتسإلاب :فرعُي مسالف ىش
 .ضفخلا ٍفوُرُخو «ماللاو بلألا

 ينغتسي دق هنإ ثيح نم هفرشل فرحلاو لعفلا هيوخأ ىلع همدق (مسالاف) :هلوق

 ال اهو «كلذ وحنو (مئِرَك لر ك ئاو «(غاق دْيَر) :وحن بيكارتلا ضعب يف اهنع

 .مالك هنم ولخي ال ذإ؟ هنع ناينغتسي

 .(ىمسم ىلع لد ام) :ةغل مسالاو

 ءِدْيَر) :وحن «(نامزب نرتقت ملو اهسفن يف ىنعم ىلع تلد ةملك) :اًحالطصاو

 تاوذ اهنوك وهو «ىنعم ىلع اهسفن يف تلد ءامسأ اهنإف ءاهوحنو (َةَكَبَو «لَبَجَو
 .اهنم دحاو يف الخاد نامزلا سيلو «ءامسألا هذهب تايمسم

 اك هيلإ امهراقتفاو اهنع هئانغتسال ؛هيوخأ ا هولع :يأ ءوُوُمْسِل كلذب يمسو

 .هنأيب مدقت

 و

 .لوخدبو

 نيسخ ىلإ مهضعب اهلصوأ ةريثك تامالعب هيوخأ نع زيمي ا (فرعي) 017

 .اهريغ نم االاعتسا رثكأو رهشأ | وک اعل يح ايم عصضلا ربحا «ةمالع



 .ةيونعم ةمالع داال (هيلإ دانسإإلاب) :هلوقو

 فلا يلا نادل لإ رقع ُتدَتْسَأ) :لاقي ««قاصلإلا) :ةغل وهو
 لعف 0 (ٌديَر َماَق) :وحن « (ةدئافلا هب 2 ام مالا لإ دنن نآ) ره اخ الطضاو

eهيلإ دنسم مسا . | 

 كلوق يف ءاتلا ةيمسا ىلع لدتسا ا ذإ ؛تامالعلا عفنأ يه :ةمالعلا هذهو

EGCذو. ودول" ور هلا ليقع ل" اج  ST 
 ( ا ا تالا

 .ةملكلا رخآ نم ةمالع :ضفخلا (ضفخلابو) :هلوقو

 .(عافترالا دض ) :ةغل وهو

 ُترَرَم) :وحن «(اهنع بان ام / «ةرسكلا هتمالع صوصخم رييغت) :احالطصاو

 .(ِدْيَر الع َءاَج)و «(ِويَرِب

 .ةملكلا رخآ نم ةمالع :نيونتلا (نيونتلابو) :هلوقو

a OER TNE A وعر 

 ًءانغتسا ءاّطخ هقرافتو اظفل مسالا رخآ قحلت «ةنكاس «ةدئاز نون) :اًحالطصاو

 ٍليَئْيِحَو ءِهَصَو ءِلْجَرَو دير :وحن «(«مقلاب طبضلا دنع ةلكشلا راركتب اهنع

1111 10101111 
 ءِلُجَرلا) :وحن «ةملكلا لوأ نم ةمالع :(لأ) (ماللاو فلألا لوخدبو) :هلوقو ظ

 ظ .اهوحنو (ِدْيِزَيلاَو ءٍِبراَّضلاَو

 0 ْماَو ءِلْجَر ما) :وحن ريج ةغل يف يم (لآ) مال لدبتو

 تلا قو فير وخ ةتلكلا لوأ نم نال ردا نصننلا :تورحور ةةلوقوب *

 .ىلاعت هللا ءاش نإ تاضوفخملا يف اهيلع مالكلا يتأيسو (ِدِجْمَملا ىلإ



 EET س 2208 يس تي رع

 ] .ٍةَنِكاَّسلا ِثيِنأَتلا ِءاَنو «فوسو ءِنيّسلاو ءْدَمِب :فرعُي ٌلعِفلاو 6ث

 .(امههوحنو «دوعقو «مایق نم ثدحلا سفن) :ةغل وه ا :هلوق

 يتلا ةث ةثالغلا يزل ر e اسم ف ىعم 0 ت0 ا

 رصتقا .ةريثك تامالعب ا E هيوخأ نع ريع :يأ فرغ :هلوقو

 يضاملا ىلع تلخد نإف «عراضملاو «يضاملا نيب ةكرتشم ةمالع :يه (دقب) :هلوقو

 . نييئعم دحأ ىلع تلد

 * َنوُنِمَرُمْل حلفا E و: تيوتا عوقو قيقحت :يأ «قيقحتلا :اهدحأ

 . .حالفلا مهل قق ا ١[(« :نونمؤملا]

 :يأ (ةالّصلا ِتَماَق ْدَق) :وحن ثدحلا عوقو بيرقت :يأ «بيرقتلا :يناثلا

 .اًهِماَيِق ُتَقَو
 نيكو دحأ ىلع تلد عراضملا ىلع تلخد نإو

 .ةدؤَج لقي :يأ (ٌلْبِحَبلا دو ُدَق) :وحن | لعفلا عوقو ليلقت :يأ «ليلقتلا :اهدحأ

 .هدوَج 0 ا (رکلا در ق١ و لعفلا عوقو ريثكت : يأ لا :يناثلاو

 ها ا ب نق وحن قيقحتلا ديفتف عراضملا ىلع لخدت دقو

 ( .اقح هيلع متنأ ام ماعب :يأ 4 ووا

 .الاصأ رمال لعف ىلع لخدت الو اکل لوأ نم ٠ :ةمالاعلا هذهو

 راص هيلع ما اذإ ‹عراضملاب ناتصاخ ناتمالع 7 102 نيسلاو ) :هلوقو

 yy ع ماكنا ير ناعم ا

 ةرثك ىلع لدت فورحلا اک أل نسل اا نم لافتا لکا (فوس) نأ الإ «(وزمع

 ءاناع ىنعملا



 لعافلا :تينأتب اًراعشإ اا ةصاخ ةمالع يهو : (ةنكاسلا ثينأتلا ءاتو) هلوقو

 ا ولم تيرو # و كلذ :ق] © يلا توما هرکس تة :وحن هبئان وأ

 ظ .[ 5١ :ةرقبلا] 7 و

 اتا :ةصاخ اا ةا نع ارعا كاس هوكي ا تديقو
 ظ .امهوحتو (ٍةَدِعاَفَو ع امك )

 «ضراعل اهكيرحت رضي الف ءاهعضو لا يف ةنكاس اهنأ :ءاتلا نوكسب دارملاو
 3 Es 4 نك اء خا تاتو :ىلاعت هلوقك هوحنو «نينكاسلا ءاقتلاك
 رص ر ر

 EEO 3 نيِعباط انيئأ

 ظ ةنمو E ثَقاَف) 2 ا فيناّتلا ءاي فرعی

 ؛ةثالث لاعفألا تناك انإو ءوه ثيح نم لعفلا :يأ «(اونأ ةثالث وهو ) :هلوق

 دقو « لبقتسملا تلال «لاحلا يناثلاو ‹ضاملا لوألاف .هلع ا وأ « هل نراقم

 :هلوق يف ريهز هع

 ْيِمَع دع ف ام ملِع ْنَع يَنِكلَو ُهَلْبَق سالا مزيل ْيِف ام ََلْعَأَو

 وهو «نييرصبلا بهذم وه «عاونأ ةثالث لعفلا نأ نم فنصملا هيلإ بهذ امو

aعراضللا ن 3 4 00 ب . ا , نامسق هنأ ا نويفوكلا . 

 راصف د نكاسلاب ق ةطنلا لجأ نم 0 د 0 م قولا ١ ةلاح عراضملاب لكنيح الا

 .(برضا)



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا | لا

 ينك املا غال اا 557 تفذحف I عم ءايلا ا ىقتلاف تفذحف

 .(وّرْمَع َدَعَف)و (ٌدْيَر ماق) :وحن «(لكتلا نمز لبق عقو ثدح ىلع لد ام) :وهو

 0 قفتم وه ذإ ا قاد هريغ ىلع همدقو

 ت كنه

 زيميف ءاتلا لبقي يذلا هنأل ؟ىلوأ ناكل (َدَعَفَو َماَق) :وحن :لاق ول :ىهكافلا لاق

 ( ھا .اہ

 .(بطخلا َةَلاََح لا تو E ا دَعْلا تَمَعِن) (سئب و

 :رعاشلا لاق

CE N CS 

 . «ةاطبلا ٍتَسْني اإ ؛ةَناَيِخلا َنِم كب ُدْوْعَأَو» :ثيدحلا يفو

 نأ ىلإ نويفوكلاو ءارفلا بهذو «نييفوكلا نم يئاسكلاو نييرصبلا بهذم اذه

 يه ام هللاو) :تنبب رشد دقو برعلا ضعب لوق يف اهيلع رجلا فرح لوخدل نامسا
 ُريَّسلا َمْعِن) :-ريسلا ءْيِطَب راح ىلع هتبوبع ىلإ راس دقو- رخآلا لوقو «(ُدَلَولا َمُعِن

 مسا ىلع ةقيقحلا يف لخاد رجلا فرح نأبو «مدقت اب مهيلع درو (ٌرْيَعلا َسْنب ىلع

 ٍلْوُمَم ِرْيَغ ىلع ُدْيَّسلا َمْعِن) و «(ُدَلَولا َمُعِن :هْيِف لْوَمَم ٍدَلَوِب يه اَم) ريدقتلاو «فوذحم

 .(َحِلْفُت نأ ْتَسَعَف َةَمِلاَط دنه ْتَسْنَل) :(ىَسَع)و (َسْيَل) يف لوقتو

aا " 
 )١1787(. قرب عماجلا حيحص ٠



 ET ا اک ا ا د ع لا

 رفع ل له و 1١[« :نارمع لآ] رس اويل 8و ‹[۲۲ :ةيشاغلا] 4 رطْيَصْمِب

 نم لغ نوهمللا در نالا نيتايبوب اا عا ا ى ادي نأ کک نإ

 نأ معز نم ىلعو «يسرافلا يلع وبأ وهو ةيفانلا (اَم) ةلزنممب يفن فرح (َسْيَل) نأ ميز
 جار ناو نويفوكلا مهو (َلَعَل) ةلرنمب ج جرت فرح (ىَسَع)

Ds 0ارنب ار اوك  
TT ETهنود ور 6 رولا: يقوي قف ألا"  

E Eاهيفكضو,  TEتم  
 5 0 : 00 0 a أ + يَ مس او انين رس رس 2

 دا ` جرح د )5 ع« فرحا هعلر 0 ةيص أم ناک لآ هلأ ج ضنو

 2 . 2 و ر 000 0 8 0 . ع

 ىَوِس ايف حتفي .(َلِتاَقُي لتاق)و < (حّرفُي َحّرف)و «(مرکپ مرکا)و
 ر

 a جرخكشا)و . (ٌقِلطْنَي قلطنا)و 0  َرَصَت) ءَكِلَذ

 نيعتي الو «(«لابقتسالاو لاحلا لبقي ثدح ىلع لد ام) :وه «(عراضمو) :هلوق

 .ةنيرقب الإ اهدحأل

0 
1 
| 

 و

 : يأ ةلاحلا هز ف هنأ الإ «لابقتسالاو «لاحلا لمتحا (ُمْوَقَي ل دبر SR اذإف

 .لاحلل حجرتي ةنيرقلا مدع دنع

DENS sgماركا:  NEE 

 تط َفْوَسَلَو © و 5 :ىلعألا] 4 و كك كشرقنس ا لافتس الا

 .(هللا َءاَش ْنِإ اًدغ ٌرِفاَسَُأ) و .[5 :ىحضلا] 6 یر

 هن يجي حم ميس دم

 .ميجلاب (ُخَرَقُ جر ل ظفلبف «بكاركلا" ن امو. هكا رقلا# قير ةطرطخلا» ف ىف اذك ()



llةيمورجآلا ىلع ةيهبلا ةردلا  

 .هّللا ءاش نإ اهركذ يتأي رومأ يف مسالل هباشم هنأل ؛اًعراضم ىمس اغنإو

 اعضترا اهنأك نيمباشتملا نأل ؟عْرَّضلا نم ةذوخأم «ةهباشملا :ةغللا يف ٌةَعَراَضُملاَو

 | .دحأو عرض نم

 ( .هيلع (فوسو) (نيسلا) لوخدب اًضيأ زيمب

 ىلإ هانعم رييغتب لعفلاب اجارتما امل نأل ؛(ْمَل) ىلع -هريغك- فلؤملا رصتقا اغنإو

 ظ .هثزجك تراص ىتح ىضاملا

 .(ْمَل) لبقي هنأل ؛ىلوأ ناكل (ُمْوَمَي) :وحن لاق ولو :ىهكافلا لاق

 (ُتْيَبأ) :كلوق اهعمجي يتلا ةعراضملا فرحأب ةامسملا :يأ (عبرألا دئاوزلا) :هلوقو

 .ءيجملا :ىنعمب (ْيقَأَت) وأ (َنْيَتَأ) وأ «(ُتْدُعَب) :ىنعمب (تَبَأَت) وأ «(ٌتْكَرْدَأ) :ىنعم

 .(ُمْوُقَأ) :وحن هدحو ملكتملا ىلع لدت ةزمهلاف «ىنعم ال نوكي نأ اهيف طرتشيو

 لدت ءايلاو ء(ُمْوََت) :وحن هريغ هعم يذلا وأ ءهسفن مظعملا مكتملا ىلع لدت نونلاو

 :وحنو (ُمْوَمَت َتْنَأ) :وحن ةبئاغلا وأ بطاخملا ىلع لدت ءاتلاو ((ُْمْوَمَي) :وحن بئاغلا ىلع
 .(موُقت دنه) عع
 وأ )و لتس )و .(َلَقَتوو .(َلَكأ) :وحن ةيلصأ فرحألا هذه تناك نإف

 :(َلَعَت١)و «(اتري)و «(سجرت)و «(َمَرْكأ) :وغ مدقتملا ىنعملا ىلع لدت ال اهنكل ةدئاز

 ظ ( .اعراضم ال اًيضام لعفلا ناك

 اك يضاملا لوأ يف اهدوجول اًمضيأ عراضملل ةمالع فرحألا هذه فلؤملا لعجي لو
 ةمالع اهلعج ىلوألاو «خلإ ( ...ُهَلَوَأ ٌمَّصْيَو) :هلوقل اديهمتو ةئطوت اهركذ امنإو «مدقت

 امل يتلا ةدئازلا فرحألا اهب دارملا نأل ؛يضاملا يف اهدوجو مسن الو ‹عراضملل ةيناث

 ( .مدقت (ک ىنعم

 .عراضملا هب حتتفملا فرحلا :يأ ( هلوأ مضيول :هلوقو



 هنإف : 1 (جَرخ) :وحن الوصأ هفورح لك ناك ءاوس :يأ (فرحأ ا :هلوقر

 :وحن اًدئاز اهضعب وأ «هلوأ مضب (ٌَجِرْخَدُي) :هعراضم يف لوقتف «فورحلا يلصأ ٍضام

 .هلوأ مضب (ٌمِرْكُي) :هعراضم يف لوقتف «ةدئاز هيف ةزمحلا نإف؛ (َمَرْكأ)

 «ةعبرأ هفورح تناك ام :ةاحنلا دنع يعابرلا :(15)ص يعاجسلا لاق راف

 ام وهف فرصلا لهأ دنع امأو .(َمَرْكأل؟ ال وأ «(َجَرْخَد)؟ الوصأ اهلك تناك ءاوس

 .ها .ةعبرأ لوصألا هفورح تناك

 .هيضام يف ءارلا :يأ نيعلا ريركت ةدايزل هلوأ مضب (حزفي) :هلوقو

 ناك ناب «يعابر هيضام يذلا عراضملا ىوس ايف :يأ (كلذ ىوس ايف حتفيو) :هلوقو

 يف اك «ةدايزلاب لعفلا هيلإ يهتني ام رثكأ وهو .اًيسادس وأ ءايسامخ وأ ءاّيثالث هيضام
 ( .فنصملا ةلثمأ

 هر :ةةيطاحملا اي لرو «بّلَطلا 05 ِهتَلالَدِب تو

 .ٌحَصآلا ىلع (َلاَعَتو ِتاَه) ُةنِمو «(يبرضاو ا

 نامزلا يف هرارمتسا وأ ءهلوصح بلطي «ثدح ىلع لد ام) :وه (رمأو) :هلوق

 :هدلول لاق هنأ ناقل نع ىلاعت هلوق (رثكألا وهو) هلوصح بلطي ام لاثف «( لبقتسملا

 دم نإ باسا م ع دیس ركشلا نع نا فوزتنلاب راو ولآ رفا یی
 | ٠.1۷ :ناقلإ هک روما 2-7

 مكي :نيقتملا ديسل ىلاعت هلوق هرارمتسا بلطي ام لاثمو
 :بازحألا] ١(.

2 © 

 مسالا
 ای

n 

 يا 4

 هک هلأ نأ ىلا

 :ءاسنلا] 4 لورو أ ها و اب e ا ناك ةلوثن

 .كلذب مناميإ ىلع واو هارت ىلع رمتسا :يأ ةيآل ا

 (نِمْؤُف) ضم اعم نيتمالعلا 7 EE :يأ (فرعيو ) :هلوقو

N١ ةماعلا ءاي اي لوقو بلا اغ لد اين الك ناف  



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ا ا ا 1

TT eُهَص) :وحن رمأ لعف مسا امإ : ينال نقاب  

 .(اَدْيَز ابرَص) :وحن ردصم وأ (لارتو

 .(َنِْؤُقَت ِتْنَأ) :وحن عراضم لعف يهف «بلطلا ىلع لدت ملو ءايلا تلبق نإو

 .ةبطاخملا ءاي لبقي يذلا هنأل ىلوأ ناكل (برطاَو «ْمَف) :وحن فنصملا لاق ولو

 ناينبم اهو «ةبطاخملا ءاي ا(موبقو بلطلا ىلع اهتلالدل :يأ (حص لا ىلع) :هلوقو

 نمو (مزا) يف اك ءءايلا (ِتاَم) نم فوذحملاف ءاهرخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع

 1 .(شخا) يف اك «فلألا (لاعت)

 (لاعتو هده ان ناع) وح .نوتلا فذ لغ نيم اناك اتو اچ ترآ ناف

 .اهيف ءايلاب

 .(لبفأ) :ىنعمب (َلاَعَت)و (َلِواَن) :ىنعمب (ِتاَهاف رمألل نيلعف امسا اأ مهضعب عزو

 :ىلاعت هلوقك مضيف ةعاجلا واو هب لصتا اذإ الإ روسكم (ِتاَم) رخآ نأ 0

 .(ئاد حوتفم (َلاَعَت) رخآ نأو 1١١[ :ةرقبلا] # ْمُكَسدَمُر اونا لق 3:

E,ْلَه) < «لعفلا ُليِلَد الو مسالا ليلك هع ٠ لص  

 | E فو |
 ا ا ي ا ل

 .لبجلا فرحك «-ءارلا كيرحتب- (فّرطلا) :ةغل وه (فرحلاو)
 بناجو «فرط ىلع : يأ »1۱ :جحلا] هک فرح لع هلأ و نم سالا نیو :ليزتلا

 ا ا

 عل 9 يف -ةاثم- (ل)ک «(اهريغ يف ىنعم ىلع تلد ةملك) :احالطصاو

 .لعفلا يف الإ ىنعملا اذه رهظي ملو يفنلا اهانعم (ْمَل) نإف (ْهّقَي

 هيوخأ نع اهب زاتما يتلا فرحلا ةمالع نأ : يأ «خلإ (...حلصي ال ام) :هلوقو

 :اوحن لو لعفلا ةمالع نم الو مسالا ةمالع نم ا لبقي هل ا يو ؛ ةيمدع

 ضفخلا فرح اهيلع لخدي الو «(ْلَه َلَأ) :لاقي الف (لَأ) لبقت ال اهنإف (ْلَه) ةملك

0 



 هوا ره E وق فرك رب نقر: هيلع لطول الرب هلا غل ور لاق وان
 «فرح اأ انفرع لعفلا ةمالع الو «مسالا ةمالع لبقت ال اهانيأر الف «(ْنَه َفْوَس)

 ظ .فورحلا رئاسو (ْمَلَو «ِْف) اهلثمو

 «مْيِجْلا) عم (ءاَحْلا) ةيمدع هتمالع لب «ةيدوجو ةمالع هل تسيل ام ريظنو

 نم ةطقن اهتمالع (ءاَكْلا)و ءاهلفسأ نم ةطقن اهتمالع (مْيجلا) نإف ؟(ِءاَكْلاَو
 .اهالعأ وأ اهلفسأ نم ةطقن دوجو مدع اهتمالع (ءاَحْلا) و ءاهالعأ

 فورحلا نأ نيبيل ةثالثلا فرحألا هذهب فنصملا َلّثَم (ْمَلَو «ْإَو ءُلَه :5) :هلوقو

 :ماسقأ ةثالث ىلع

 (ذَق)ك لماع ريغو «بصاونلاو مزاوجلاك لماع :ناعون وهو لاعفألاب صتخم مسق
 را كلا

 ريغو ءاهتاوخأو (َّنِإ)و ءرجلا فورحك لماع :ناعون وهو ءامسألاب صتخم مسقو

 ( .فيرعتلا ةادأك لماع

 :لماع ريغو (َسّيَل)ِب ةهبشملا فورحلاك لماع :ناعون وهو اهنيب كرتشم مسقو

 .(َمُثَو ءْلَبَو «ُلَهدك

 عم (لَأ) لمعت مل امنإو «هب صتخا ايف لمعي نأ صتخم فرح لك يف لصألاو

 اهلثمو «لماعلا اهاطخت مث نمو «ءزجلا ةلزنم اطوخدم نم اهلزنتل ءامسألاب اهصاصتخا

 0 ١ ة( 201

 ةهبشملا فورحلا تلمع امنإو «لمعي ال نأ صتخم ريغ فرح لك يف لصألاو ٠
 .(َسّيَل) ىلع امل المح اهصاصتخا مدع عم (َسبَل)ِ



 ةيمورجأللا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ءانبلا و بارعإلا باي
 اً اهِيَلَع ةلخادلا لِماَوَعلا ٍفالتخال لكلا رخاّوأ ريغ :ُبارعإلا 0 ١

 رودي (هيلع ذإ ؛وحنلا مع ساسأ اه نيذللا :يأ « ءانبلاو بارعالا بابل :هلوق

 ظ .ةملك لك رخآ كح
 .هتفخو «هترثكو «مسالا وه يذلا هلع فرشو هفرشل ءانبلا ىلع بارعإلا مدقو

 :ةريثك ناعمل :ةغل غءيجي ةزمه ا رسكب ( بارعإلا) :هلوقو

 .هنع نابأ اذإ «هسفن يف اع لجرلا برعأ :لاقي «ةنابإلا) :اهنم

 .ةُنَلَسَْح : يأ .ءيثلا تبرعأ :لاقي (نيسحتلا ) :اهنمو

 .اًَهرّيَغ :يأ هللا امرعأو «تريغت :يأ ء«ريعبلا ةدعم َتَبِرَع :لاقي (رييغتلا ) :اهنمو

 .خلإ (...رييغت) هلوقب فنصملا هركذ ام :اًحالطصاو

 .هريغ وأ «عفرلا ىلإ «فقولا نم ولو لاقتنالا :رييغتلاب دارملا ( رى :هلوقو

U Oe EN Ue oكذا وقوي  

 رکو ر رخآ نا یر كنأفا و و رو 0337 2ا2) وج

 سيل رييغتلا اذهو .ضفخ ىلإ «بصن ىلإ «عفر .نم هلاح ريغت امنإو ؛ريغتي مل لادلا

 ((دْعْفَي ْنَل)و ء(ٌدْيَر ُدْعْفَي) :كلوقك اًضيأ عراضملا لعفلا لمشي لب مسالاب اًصاخ
 .(ُْدْعَفَي ْمل)و

 .دحاو دعب ادحاو اهبقاعت :اهفالتخاب دارملا ( لماوعلا فالتخال :هلوقو

 «عفر نم صوصخم هجو ىلع ةملكلا رخآ نوك بجوأ ام :وهو ؛ لماع عمج :لماوعلاو

 .مزج وأ «رج وأ «بصن وأ



 ءانبلاو بارعإلا باب

 eT ا كشلل ' EE وَ ( ًريدقت وأ اًظفلل :هلوقو

 ظ .يريدقتو يظفل :نيمسق

TEمدقت امك اعف وأ تناك اًمسا (ةملكلا . 

 رخآ يف رذعتلل يونملك (ىَوْنُيو ضرفي لب رخآلا يف رهظي ال ام) :يريدقتلاو

 لالا يف (ىتمْلا)ف .(ىّمْلاِب ُتْرَرَم)و «(قَمْلا تيارو و قل
 ( .رذعتلا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمط هعفر ةمالعو «لعاف لوألا

 ءرورجم ثلاثلا يفو «رذعتلل ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو «هب لوعفم يناثلا يفو
 «[۸۸ :ماعنآلا] 020 ىَدُه كل 00 :ىلاعت لاق رذعتلل ةردقم ةرسك هرج ةمالعو

UNA ISلوس ا ا وه #و ١۳[« :نجلا] 02  
 .[۲۸ :حتفلا] چ ئَدَهْلا

 يف (ىتخي)ف ودع ىّ ْنَلَو) ر ٌدْيَر ىتْدَي) :كلوق نم (ىَتْخَي) هلثمو
 ومر عم ؛ةردقم ةمح هعفر ةمالعو «مزاج لاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم لوألا لاثملا

 لاق رذعتلل ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو (ْنل)ب بوصنم يناثلا فو «رذعتلا اهروهظ
 م

 ىلا الو وهلا .كنع نصر .نلو سد ء[5١ :قلعلا] دا هلأ نأ 5 0 7

 .(يِضاَقْلاِب ٌتْرَرَم)و اا ءاَج) :كلوق نم (ِيِياَقْلا) 0 يف لقفل 0 ظ
 (ْيِضاَقْلاد .(هب ْيِْفَ و ٌقَحْلا ىلإ دير ْوْعْدَي) :كلوق نم (ِْْفَيَو وعدي :رخآ يفو
 ناعراضم نالعف (نفتي و لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةكرحب برعم

 :رمقلا] لدل موي 88 :ىلاعت لاق لقثلل ةردقم ةمض اهعفر ةمالعو «ناعوفرم
 ىدَبَبَو وكلا راد لإ ْاَوْعْدي هاو لم :لاقو «[8 :رمقلا] لا لإ َنيِعِسْمُم »و ء[“
 .[؟552:نفوي] #1 يتسم طار لل اثم نم

 «(يالع ُتْيَأَر)و «(ِيِياَلَع َءاَج) :كلوق نم (مالَع) رخآ يف ةبسانملل يونم اكو
 د حني متم ا هك تربح ةةلاعألا هذه يف (مالُع)ف .(ِياَلْعِب ُتْرَرَمو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ل ل

 :فارعألا] ریس لک َتَعِسو ٍيَمَحرَو# :ىلاعت لاق ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا
0 e رر ى ٤ 

 7 ١[ :ناخدلا] 7 ىِداَّبعي ٍرَسَأَت # و [55 :توبكدعلا] 5 ةعساو ىصَرَأ نإ و 77 [.

0 

«٠ 

 ہک

 :َكِلَذ نِم ءامسأللف .ٌءْرَّجو صفحو ء«ٌبِصَنو عفر :ةعَبرأ هماَسقأو 2

 ُمفَّرلا :َكِلَذ نِي لاعفأللو .اهيف َمْرَج الو ءٌٌصفَحلاو ثصلاو عفرلا |

 .اهيف صفح الو مزج لاو ُبِصَنلاو

 ال «ةعبرأ لعفلاو مسالا ىلإ ةبسنلاب بارعإلا ماسقأ :يأ (هماسقأو) :هلوق

 يف ىنعم :ةعبرألا هذه نم دحاو لكلو ءمزجو «ضفخو «بصنو «عفر امل سماخ

 ظ .حالطصالا يف ىنعمو «ةغللا

 .(عافترالاو ولعلا) :ةغل عفرلاف

 يف نوكيو «(اهنع بان ام وأ «ةمضلا هتمالع صوصخ رييغت) :احالطصاو

 لاق .(ِناَبْثْكَي ِناَديَرلا)و «(اًعرْشُم قلا ِيِشْمَي)و «(دْيَو ُبِرْطَي) :وحن لعفلاو ءمسالا

 ظ .[177 :ةرقبلا] #4 ٍتَقَدَِصلَا ريو اوبل ُدَمآ قسمتی 98 :ىلاعت

 .(ةماقتسالاو ءاوتسالا) :ةغل بصنلاو

 هج بات اه وأ" ةا اع ي )ا اطا

 ىك ْنَل ىتفْلا َّنإ)و «(اَدْيَر َمِرْكُت ْنَأ ُبِحُأ) :وحن لعفلاو مسالا يف اًضيأ نوكيو

 ٩۲[. :نارمع لآ] 4 يل اوا ‰% :ىلاعت لاق .(َنْيِدِهَتْجُملا تقرت

 ا وهو. لا هلأ ك ا

 يف الإ نوكي الو (اهنع بان ام وأ «ةرسكلا هتمالع صوصخ رييغت) :اًحالطصاو

 وسيع لاو # :ىلاعت لاق .(هْيِخَأَو ىَسْوُم ىلع ُتْمَّلَس)و ء(ِدْيَرِب ُتَرَم) :وحن مسالا

 ١١١[. :نارمع لآ] *# ترقّتمْلاب

 .عطقلا :ةغللا يف مزجلاو

 يف الإ نوكي الو (هنع بان ام وأ «نوكسلا هتمالع صوصخ رييغت) :احالطصاو



 لحجم هللا ْاوُقَْنَس نإ # :ىلاعت لاق .(ٌّرَّسلا ىلإ عش الدو ء(خرْخأ ْمَل) :وحن لعفلا

 .[۲۹ :لافنألا] *# اَناَهر

 يف لاعفألاو ءءامسألا تكرتشاف :يأ «خلإ (...عفرلا كلذ نم ءامسأللف) :هلوقو

 ةلثمأ تمدقت دقو مزج اب لاعفألاو « ضفخلاب ءامسألا تصتخاو «بصنلاو «حفرلا

 .هلک كلذ

 .”انوُكُس وأ ٌةَكَرَح "ِةَمِلَكلا رِخاَوَأ ُموُرل :ءائبلاو ل 5 0 هر ار a ص 8 5 3 7 2 ٠ دا .

as۰ مص .هعبر واو وكسب يفكر دو  aنوكشسو ( زشكو . 

 كا اه ةهج لع ءىش ىلع ی عضو) عل وه . «ءانبلاو) :هلوق

 ظ .(موزللاو

 .(لماع ريغل ؛اريدقت

 ىلع وأ «(سْسَأَو «َنْيَأَو ْءُثْيَح) :وحن ةكرح ىلع نوكي نأ امإ موزللا اذهو

 وأ ء(راّدلا ف ِنيَلُجَر الدو )ن نادر ير :وحن فرح ىلع وأ (ْمُكَو  ْنَم) :وحن نوكس

 .نونلا فذح لع ىبم هنإف ؛ (اۇب رضا :وځ فذح ىلع

 :نيمسق ىلع ءانبلا نأ :(اًريدقت وأ اظفل) :انلوق ىنعمو

 (هنإف ؟(ِهْيَوَبْيِس اَيَو ءىَسْوُم اَي) :وحن يف اک ءهب ظفلتي ال ام وهو :يريدقتو

 ءانبلا ةكرحب لحملا لاغتشاو «لوآلا يف رذعتلا اهروهظ نم ع3 0 ةص ىلع ناينبم

 ۰ .يناثلا يف يلصألا

 .(َكْلا) «هكاوفلا» يف (۱)

 .(ْمَكَو ْنَم :وحن انوكس وأ ءِءاَلُؤَه :وحن ةكرح) ؟بكاوكلا” يف (0)



 TE ٠  0ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ْ

 E ردع ندم جنا لعب نيم هنا 11( َس) :وحنو

 لحملا لاغتشا هروهظ نم عنم ردقم نوكس ىلع ینبم هنإف ؛(َمْوَمْلا برصا) :وحنو

 . نيتكاسلا ةاقنلا عم اا الا كلاب

 E Ea نحت O مزل ام (لماع ريغل) انلوقب جرخو

 .فوذحم لماعب ةيردصملا ىلع بصنلل ةمزالملا رداصملا نم هوحنو

 .لماع ببسب هنآل ؛ءانب ال بارعإ موزللا اذهف بصنلل مزالم هنإف لاحلا اذكو

 «نييوحنلا قافتاب اه سماخ ال ةعبرأ ءانبلا عاونأ ,خلإ (...ةعبرأ هعاونأو) :هلوق

 َبّرَصو قيك) :وحن جملا ءاقرح وأ تناك امسا (ُلْيُجو )ا مضلا :يهو

 ىمسيو- نوكسلاو ء«(كب تررم :كلوقك رجلا ءابو ماّدَح) :وحن رسكلاو «(نإو

 عاونألا هذهف .اًقرح وأ تناك امسا : يأ «اهرسکو ميملا (ْنَمو ْمك) :وحن -اًمفقو

 .تابرعملاب ةصتخم ةمدقتملا بارعإلا عاونأ نأ اك م ةعبرألا

 فالخب فورخلاو «لاعفألاو «ءامسألا يف نوكي ءانبلا نأ مدقت امم لع :ييسبنل

 .لاعفألاو «ءامسألا يف الإ نوكي ال هنإف بارعإلا

 ظ ِناَبرَص مسالاو

 ةلخاًدلا لياوعلا بَبَسي ٌهُرِخآآ َرّيََت ام وهو -لصألا وُهو- :تَرْعُم

aEىلا و وفر وف اريدقت ااو «(وِرْمَعَو ٍدْيَر) ک  

 ٍةَلِخاَّدلا ٍلِماَوَعلا ٍبَبَسِب ُهُرِخآ ُرّيَغَتَي ال ام وهو -غرَملا َوُهو- :عوبَمو

a٠ ءاّممأو . ماَهفيسالا و 0 هاهنا  

 ۰ 0 .E E رال

 حتفلا لع قبب يي ام هنيو «(ڼگ) :ٌوُحخ نوکشلا ىلع یب ام هنف

ETتا ل اواو نا  E 

 .(ٍلاَعْفَأْلا ِءاَمْسَدْلاَو) «ةطوطخملا» ىف (1)



 _ءانبلاو بارعإلا باب

 :(تييَحر

 > .ٍنوكسلا ىلع ىت نأ ّيبملا يف لصألاو

 لتي ذاق 0 مسالا“ E فصلا هددت اذكر :يأ (لصألا وهو) :هلوق

 اذا ينبملا وهو و نع جرخ اع لئسي امنإو «لصألا ىلع هئيجمل هبارعإ ببس نع

 ظ .لصألا نع هجورخل ؟ينب

 ءةيلعافلاك هيلع ناعم بقاعتب هصاصتخال بارعإلا هيف لصألا ناك 00

 )٤۷/١(. حرصملا هلاق .بارعإلا ىلإ اهنيب زييمتلا يف رقتفت ةفاضإلاو «ةيلوعفملاو

 «بارعإلا ىلع مالكلا يف اذه ىلع مالكلا مدقت (قفلاو ىسوم :وحن ) :هلوقو

 سفن وه َبَرْعُملا نأو «هريغ ىلإ «عفر نم رييغتلا سفن وه بارعإلا نأ لصاحلاو

 .يبملاو ءانبلا يف لوقلا اذكو .رييغتلا اذه اهيلع عقي يتلا ةملكلا

 ريغتي الام) فنصملا لاق اك وهو برعملا دض :ينبلا «خلإ (٠.ينبمو ) :هلوق

 «(ِءالوَه تيارو «(ءالوَه َءاَج) :كلوق نم -الثم- (ءالوَهلك «خلإ (...هرخآ
 لاخلا 5 عفر لماع هيلع لخد دق (ِءاَلُؤَه) نأ ىرت تنأف «(ِءالُؤَي ُتْرَرَمَو)

 اك ضفخ لماعو :(ُتْيَأَر) وهو يناثلا لاثملا يف اك بصن لماعو «(َءاَج) وهو لوألا

 ةقيرط مزل لب لماوعلا هذه رثأتي مل كلذ عم وهو «(ء اَبلا) وهو ثلاثلا لاثملا يف

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم وهف «برعلا عيمج دنع هرخآ رسك, يهو لابعتسالا يف ةدحاو |

 ءثلاثلا لاغملا ٤ رج لح يفو يناثلا لاغملا بصن لحم يفو «لوآلا لاغملا يف عفر

 اهنإفا .اهلفافلا امأو هن الا ناك نإ 0 بارعإلاف تاينبملا ةيقب يف لوقلا اذكهو

 | .ريغتت ال

 لصألا نأ انعم مدقتو تاينبملا نم عاونأ ةتس هذه .خلإ (..تارمضملاك ) :هلوق
 نع جرخ اع لئسي امنإو «لصألا ىلع ءاج اع لئسي الف «بارعإلا ءامسألا ف

 ؟مخلإ ...طرشلا ءامسأو تارمضملا تينب اذامل :لاقيف «ةينبملا ءامسألا وهو لصألا

 207 نقورتطا وب 'ايوق اه تورا تها ءامسألا هذه نأ :يلامجاإلا باوجلاو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 0

 ءيش ين فرحلا هبشأ ءامسألا هذه نم دحاو لكف همكح ذخأ ءيشلا هبشأ اذإ ءيشلاو

 ببس راصف «كلذ ريغ يف وأ «لاعتسالا يف وأ «ىنعملا يف وأ حولا يف امإ ( نيعم

 ليصفتلا دارأ نمو ئدتبملل ةيافك لامجإلا نم ردقلا اذه يفو .اًينبم هبشلا اذه

 .تالوطملا نم هريغ وأ لصألا ىلإ عجريلف

 :ءاسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني ينبملا «خلإ ٠ .هنف :هلوقو

 ْمَك) :وحن «فرحلاو ا ءمسالا يف نوكيو نوكسلا ىلع ينبملا :لوألا

 .(لَعَو قو

 «َّنْيَأ) :وحن ءفرحلاو «لعفلاو سالا يف اًضيأ نوكيو حتفلا ىلع يلا :يناثلاو
500 

 مالو ءِسْمَأ) :وحن «طقف فرحلاو «مسالا يف نوكيو رسكلا ىلع ىنبملا :ثلاثلاو

 .(ِدْيَرِل اًدَه)ك (ةجلا

 ثْيَحَ) :وحن ءطقف فرحلاو « مسالا يف اضيأ نوكيو ءمضلا ىلع ينبملا : عيارلاو

 .اقرح اهلعج نم لوق ىلع (ٌذْنُم

Eءانب مض ال ةبسانمللف (اُْيَرَص) :وحن يف . 

 ؛نوكسلا ىلع ىنبي نأ ءاقرح وأ ءالعف وأ «ناك اًمسا ينبم لك يف لصألاو

 ببسل الإ ةكرحلا ىلإ هنع لدعي الف «ةكرحلا مدع وه فا اًياحصتساو هتفخل

 ( رخو نينكاسلا ءاقتلاك «كلذ ىضتقي
 وه

 .غرقلا وهو ٌبرعُمو «لصألا وهو بم 0 9 ضش

 , ّلّصتا اَذِإ الإ ‹«حتقلا َلَع ُهُواتبو ءىِضالا ٌلعِفلا :اهُدَحَأ
 فر رص هب َّلَصْنا وأ .(اوُبيَرَص) وخ مصيف ةَعاجلا 4 سار 5 57 ا 5000 :

 و َتنَرَص) م

 ای ب
 a ا۹



 .(نبرطاو ْبِرْصا) :وْمخ ٍنوُكّسلا ىلَع ُةُؤاتبو ءِرْمَألا ٌلعِف :يناّللاو

 ٍةكبَوُملا يص وأ ءرَكَذُم عمج ُديِص وأ ةي يص :هب َلَصَنا اذ الإ

 الإو .(يبرضاو ءاوبرضاو .ءايرضا) و قولا ٍِفْذَح لع ةَبطاَحُملا

 .(مزاو ٌرغاو شْخا) :ٌوْحن ٍةَلعلا يفرح يفذَح َلَعَف ٌلكعُملا

 اهنأل ؛ءانبلا لاعفألا يف لصألا ناك امتِإو ءهمدق اذهلو :يأ (لصألا وهو) :هلوق

 فالتخاب اهتغيص فالتخال .بارعإ ىلإ اهزييمت يف رقتفت ةفلتخم ناعم اهروتعت ال

 يف اك ةفلتخم ناعمل ةدحاو ةغيصب اهلوبقب عضاوملا ضعب يف سبل لصح نإف ءاهيناعم
 ها .مزاجلا وأ ءبصانلا راهظإب هتلازإ نكميف (نبَّللا َبَرْثَتَو َكَمّسلا ٍلُكأَت ال) :وحن

 يهكافلا هدافأ

 «برعأ اع لئسي امنإو «لصألا ىلع هئيجمل هئانب ببس نع لكسي ال اًينبم ءاج اف

 0 .لصألا نع هجورخل
 | .همدق اذهو «هئانب ىلع قفتم وهو (يضاملا لعفلا امهدحأ) :هلوقو

 ,قلَطْناَو ءَجْرْخَدَو ءَتَرَص) :وحن ناك اًرهاظ :يأ (حتفلا ىلع) :هلوقو

 ظ ی و نعش )و ردم وأ ((َجَرْخََتْساَو

 واو نإف «ةبسانملل ةعاجلا واو 8 مضلا ىلع ينب امنإو (اوبرض :وحن) :هلوقو

 ظ .اهلبق ام مض الإ اهبساني ال ةعاجلا
 تللاته ْاَوَعَد # :وحنو ء[١1 :ةرقبلا] © ئَتْهْلاب كسلا اؤركشأ # :وحن -

 و نكاسلا ريمضلا لبق ةمومضم ءايب (اوُيَرَْش) لصألاف ١[« :ناقرفلا]

 ام حتفناو واولاو ءايلا تكرحت مث اا رفا لن ةيويتعت الكا واو 0

 .نينكاسلا ءاقتلال (فلألا) تفذح مث نيفلأ اتبلقف (هلبق

 ىلع ينب اغنإو ادبر )وکو اا یا ر وقل“ ةلؤقو

 ةملكلاك وه ايف تاكرحتم عبرأ يلاوت ةيهارك عفدل كرحتملا عفرلا ريمص عم :نزکسلا

 .ءزجلا ةلزنم هنم لزن لعفلاب هلاصتا ةدشل لعافلا ريض نأل ؛ةدحاولا

0 



 ٠ ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 : نكاسلا عفرلا ريض كرحتملابو (ٌّدْيَر َكَبَرَص) :وحن «بصنلا ريمض عفرلا ريمضب جرخو

 دوت اذإ اك هيف لصألا وه يذلا حتفلا ىلع ىنبي نيتلاح لا نيتاه يفف ء(اَبَرَص) :وحن

 نينلو» .نكابم ا زق“ قيم 1101 .نيعلا» اهزلدإ لئاقا كرات مقا ام لا هلو
 ؟ةنكاس يو فا هر نال ؛ كرحتم

 يفف ءاتلاك هسفنب كرحتملا لمشي (كرحتم) مهوق نإ ناني نا انه نع ارسل

 ا E د اتركم ا نزعل طع كحل e :كلوق

 .هماتب ريمضلا نود 558 نونلا وه (ات) يف كرحتملا نأ باوجلا لصاحو

 [[ 0 م

 0 يعاجسلا ةيشاح”و (۹۸ )١/ ؟«ةدابع ةيشاح عم بهذلا روذش حرش” رظنأو

 ..017ص) “رطقلا

 ينبم هنأ حجارلاو «هيف فلتخم وهو (رمألا لعف ) :هلوق

 :ناعضوم هل ملا رقم وأ اًظفل :يأ (نوكسلا لعد هلوقو

 E برطا) :وحن ءيش ر و رخآلا حيحص ناك اذإ :اهدحأ

 00 :هط] 4 ا ٌريِطْصأَو اا اوب :ىلاعت لاق (وُرْمَع اَي ُقِلَطْنا)و

 اعد دكا ا ْيتاَوَحَ أَي يدل وم ثانإلا 1 هب لصتا اذإ :يناثلاو

 هجا فَ تع ر کک يف َنَرَقو 9 ورع لوق َنقَو :ىلاعت لاق (َِلْيِ ذولا
 3 و

 rrr] :بازحألا] 3 لورو 72 نط ةركرلا واو کک و وألا

0 

 لوألا (ِهْيَلَع 00 ل م 5007 كو ا ناف : وج « ةليقث 2 ةفيفخ ديكوتلا

 مك َراَهَتلا ص :وحن .(نآب) هرخآ لصتا وأ ا حصيو «ةليقث ةيناثلاو ةفيفخ

 ے۶

 :فارعألا] ول د ء[؟ :لمزملا] . 4 ابك ل لَك و :ىلاعت لاق .َلْيَلْلا

(۱) 

 .(عاوت 000 007 اا لوق دنع e دظنأ



 ءانبلاو بارعإلا باب ظ

 .كلذ ريغ وأ 68

 مَنِ نوعرف لإ اهدا #9 :ىلاعت هلوقكو «(يبرضاو اوبر ضاو yy رک اس 8 0

 اود و ء[؛:-:+ :ط] ىس وأ ركب ھل ا لَه 2 ارفف © یت
o 

 e ا ىَرَفَو شاو ىف #و ۷١[« :ءاسنلا] # َمُكَرْدِح

 # رهتع ا لوف # :ىلاعت هلوق ليزنتلا يف و زغاو شخا :وحن) :هلوقو

 ١١۷[. :فارعألا] 44 اسس قلا و ]1۸1 : ةرقبلا] © اَنَع ٌفَعآَو و «[7 :رمقلا]

 نو هب َلِصني الأ يركب عراملا ٌلعفلا ٍلاعفألا ني برعثلاو لأ
 : ةتلصلا ناك 4( ننعم ثرضَي) وع ةرشاتملا كيكوتلا نون الو ثانإلا |

 hb ٠ لولا ومن ٍنوُكسلا َلَع اهَعَم يب ِثانإلا نو هب |
 وح حتفلا 0 ىب ةَرْشاَبْمْلا ديك ل هب ليسا ٍنِإو «[۲۳۳ :ةرقبلا]

 E ےک اکو 1و نجس ©

 .مشالل هتجاشُمِل َعِراَضُملا تف 3

 عوفرم هبارعإ ةلاح يف وهو ءلصألا فالخ ىلع :يأ ء(عراضملا لعفلا) :هلوق
 ( ( ْيِْفَيَو ْؤَعْذَيَو کو ( ٌبِرْضَي) : وحنا 0 وأ بصان هيلع لخدي قح (ئاد

 ا ي لاو :لاقو 0[ :رونلا] 3-5 ا 5 يي او u هنلآو ا لاق

 ا ىلع ينبم راتب لعف (َنْعِض وادق (ٌتاَدِلاَولا )و ءةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا )١(

 .ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو ؛ لعاف ثانإلا نونو «ثانإلا نونب هلاصتال

 ريغم عراضم لعف َنَنَجْسُي )و N ردن مسق باوج يف ةعقاو (ماّللا) :بارعإلا 3

 هل لحم ال فرح ديكوتلا (ُنْوُن)و «ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع يتبم ء«ةغيصلا

 5 ل لاو ااف ارل هه دف ا ار ف تنس عاف با هرقل

 نم فرصتم وهو «ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال «حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف (نْوْكَي)و ءاهلبق
ESكارو انتو +.( وقل!  CEN 

 .(َّنْيِرِغاصلا َنِم اًرِقَتْسُم وأ اتئاگ) :هريدقت ربخ فوذحم مع رورو اج



 بصان هيلع لخد نإف «[؟5 :سنوي] 4 قس طاس لل e ىِرََو ل راد

 دري مل #9 :وحن همزج مزاج وأ [48 :نارمع لآ] © َمُحْعَبَوَت َلَبَقُك نأ #9 :وحن هبصن
 .[" :صالخإلا] © دك ملو

  .ةفيفخ وأ ةليقث «لصاف ريغ نم هب ةلصتملا :يأ :(ٌةَرْساَبُملا) :هلوقو

 .ةرهاظ ةمضب عوفرم وهو ءرخآلا م لولا (ىشخيو برضي) :هلوقو

 .رذعتلل ةردقم ةمضب عوفرم وهو «رخآلا لتعم :يلاثلاو

 .نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف (َنْعِضْرْيه» ٠ 4 َنْعِضْرر ُتَدِلَوْلاَو 99 :هلوقو

 .ثانإلا نونب هلاصتال

 هلاصتال «حتفلا ىلع ىنبم عراضم لعف (َنَئَجْسْيِرَو « # اَنوْكَيلَو نسجل #9 :هلوقو

 ف وتلا نأ لإ يعي او ل ا قروش

 بيكرتلا دعب هيلع أرطت اهنم الك نأ :اهنيب هبشلا هجو (مسالل هتهباشملا :هلوق

 كلذ. لات هبارقأا لا اهني سلا يف رقتفت ةدحاو ةغيص ىلع بقاعتت ةفلتخم ناعم

2-4 
o7 

 ل چ

 تنأف (؟دْيَر ْنَسحَأ اَم) و (دْيَر َنَسْحَأ اَم) و «(ادْبَر َنَسْحَأ ام) :كلوق مسالا يف

 ىنعملا ريغ ىنعم ىلع بيكرت لك لد تاكرحلا ريغت ببسب نكلو دحاو بيكرتلا نأ ىرت

 .(ِدْيَرز ِنْسُح ْنِم ُبَجَعَتْأ) :ىنعملاو .ةيبجعت لوألا لاثملا يف (اَم)ف رخآلا

 .ديز نع نسحلا يفن :ىنعملاو «ةيفان :يناثلا يفو

 .نسح ديز يف ءيش :يأ نع لاؤسلا ىنعملاو ةيماهفتسا ثلاثلا يفو

 ثالثلا تاكرحلاب (قَبَللا ٌبَرْشَتَو كَمَسلا لكأت ال) :يملوق لعفلا ىف "كلذ لاقمو

 ا علا ريغ دعم عه لذ

 ال) :يأ اهنع يهنلا ىنعملاو ءلوألا ىهنلا ىلع ةفطاع ءابلا رسك عم (ُواَوْلادَ

 ت كرنت الواكس كأن



 ستر 3 1 0 ءانبلاو بارعإلا باب

 هدو اَككَعَس ل :يأ |هنيب 7 نع ا ناو a 7 اهحتف عمو

 . ([ههَنْنَ مْ الودود اذبل ا

 يناثلا ةحابإو «لوألا نع يهنلا ىنعملاو ديدج مالكل ةيفانئتسا نوكت اهمض عمو

O Ed 

 هجوأ كانه يقبو لصألا نع هجورخو عراضملا بارعإ تضتقا ةهباشملا هذهف

 .راصتخالل اًبلط ؛اهانكرت ىرخأ هبش

 .اَهْلُع ٌةكزبمف ةكنبمف فورحلا و قرف

 اهيلع أرطت ال اهنأل «بارعإلا يف اهنم ءيشل ٌظَح ال 7 (اهلك ةيني) :هلوق

 .بارعإ ىلإ اهعم جاتحت ةفلتخم ناعم بيكرتلا دعب

 إلك حتفلا ىلع وأ ء(ْلَبَو ءْلَمأك نوكسلا ىلع ينبم وه ام اهنم م
 اهنأب لاق نم دنع (ُذْئُمك 30١ ىلع وأ ءهئابو رجلا مالك رسكلا ىلع وأ «(اهتاوخأو
 .مدقت اک فرح

© ¥ © 



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 .فيلألاو ءواّولاو .ٌلصألا و ا E عبرا عفّرلل

 :ٌعِضاوَم ٍةَعَبرأ يف عفَرلِل َةَمالَع ُنوُكَتَف :ُةّمّصلا امف
 هک ها لاق 4 :وخن ( ٍفرَّصنُم ع أ َناَك اًفرَصنُم دما مسالا يف

 13 دلو 9 ا ”# مهنا ل لَو ]110 : :ةدئاملا]

e at e ) 

 ٌبدَحَصأ لاق # اون .يرَصنُم َريَغ وأ ناگ اًفرصنُم ريسكُتلا عمج ينو
IT 

 ا 0 eT نکو :ءارعشلا] وسوم

 "ا ا " # يروا هتلياَ نمو

 .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف ليا ) ةلالجلا ظفل و «ضام لعف (نَي) :بارعإلا ١(

 «ضام لعف (لاق)و «نامزلا نم ىضم امل فرظ (إ)و ءاهلبق ام بسح ىلع (ؤإوْل ) :بارعإلا 0)
 .ةَمحعلاو ةيملعلل ؟ فرصنم ريغ وهو «هرخآ ىلع ةرهاظ ةريص هعفر ةمالعو لعاف اهِئِعاَرْبِإ )و

 .رذعتلل ةردقم بارعإلا ةمالع نأ الإ اهلبق يذلا لثم اهبارعإ (۳)

 (ىَسوُم )و «فاضم وهو «هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف (ْباَحْصَأ )و «ضام لعف (نَي ) :بارعإلا (:)

 .ةَمُْجَعلاو ةيملعلل فرصنم ريغ هنأل ؛ةرسكلا نع ةباين رذعتلل ؛ ةردتم ةحتف هرج ةمالعو «هيلإ فاضم

 وهو «هرخآ مض هعفر ةمالعو «هلبق عوفرم ىلع فوطعم (كاَسَم )و «ةفطاع هَل ) :بارعإلا (ه)

 ا ل ةفص عفر لع ف

 = (اهلا)و ءمدقم رخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ايآ نيَو ) ءةيئادتبا ولا ) :بارعإلا ()



 ظ ا 2 3 ٤

 ٤[. :قالطلا] "4 لنا 4 N 14 كيۇ

 ےگ قتل وع رح هيجي نيل م بلا عاتشلا لعبا و
 ” يك رسل راد نإ رعت أو وا AY a] 4 ا نم ا 62 2224 3 7 9 49 05 ور را مس س

ol 

 :يهو «ةعبرأ بارعإلا ماسقأ نأ مدقت (بارعإلا تامالع ةفرعم بابل :هلوق

 ا صتخم عضاوم e هذه 0 دحاو لكلو «مزجلاو ‹ضفخلاو ةيصخلاو ل

 ا لذ تكل

 .لقثلا اهروهظ نم عنم , (ءايلا) ىلع ةردقم ةمص هعفر ةمالعو ,N «هيلإ فاضم

 «مدقم هب لوعفم (ُفاَكْلا)و ءضام لعف (ءاّجالو «نامزلا نم لبقتسي ال فرظ (اَذإ) :بارعإلا )

 .هرخآ يف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو ءرخؤم لعاف (ٌتاَئمْؤُملا)و

 هريخو «هيلإ فاضم (ٍلاَمْحَأل)و ءفاضم وهو ءأدتبم Ns ةيئادتبا (ؤاولا) :بارعإلا. ()
 ت رج ےس و ےس ر

Ree 

 :هريدقتت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءهرخآ مض هعفر ةمالعو .عوفرم عراضم لعف (ْغَفْرَت» :بارعإلا 0

 ؛ ملاس ثنؤم عمج چ 4 ؛ ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو هب لوعفم 0 6 طر

 ‹ عوفرم عراضم لعف (ُءاَشْنَو هيلا فاض «يذلا عم لوصوم مسا (ْنَم)و « فاضم وهو

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو .(ُنُْحُخ) :هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو

 .(ةٌؤاَشن) :هريدقت فوذح دئاعلاو «بارعإالا

 ةجرد يف مدقت اک هب لوعفم وهو ‹ ةفاضاإلاب E ا

 ىلع (ْنَم)و ؛(ٍتاَجَرَد َّلإ) :يأ اهنم فوذحم رجلا فرح وأ «فرظ هنأ ىلع 5 ًارقيو
 ظ | ش .(ٌعَقرَت)ل لوعفم اذه

 ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (ْوْعْدَي)و دتبم (ُهّللا) ةلالجلا ظفلو ءةفطاع (ُواَولا) :بارعإلا ()

 راج (ِراَد ىلإ)و ,(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف ف هلعافو «لقثلل هرخآ لع ةردقملا ةمضلا هعفر

 دلا راح عفر لح ف هر قلعت امو لعافلاو لعفلا ةلمجو (( وعدي )د قلعتم رورو 00



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 .هنع مالكلا ءانغتسا 0 ةقرلا تامالع فنصملا مدقو

 اغإو ا دنع الإ اهماقم اهريغ موقي ال مث نمو قا (لصألا يو ) :هلوقو

 .اهمدق اذهللو «فورحلاب بارعالل لصأ تاكرحلاب بارعإإلا نأل ؛اهريغل الصأ تناك

 الو ءاعومجم الو «ىثم سيل ام :انه درفملاب دارملا ©رفملا مسالا يف) :هلوقو

 اذه يف درفم هل لاقي ال هذه نم الك نإف ءةتسلا ءامسألا نم الو ءا اًمحلم

 كابل

 رجاو نيونتلا وه يذلا فرصلا هلخد امل :وه فصنملا .خلإ (..اًقرصنم ) :هلوقو

 ا
 ظ

 هلا غا ا 56

 درفم مسا :ةلالجلا ظفلف «فرصنملل لاثم اذه ( هلأ َلاَق »9 :وحن ) :هلوقو

 :ةزرخآ ف ةرهاظ ةرص هعفر ةمالعو ةيلعافلا ىلع عوفرم وهو فرصنم

 مسا (ميهاربإف) فرصنملا ريغل لاثم اذه .(# مِم َلاَك ْدِإَو 8 :وحن ) :هلوقو

 .هرخآ يف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو ةمجعلاو ةيملعلل فرصنم ريغ درعم

 قرف ال هنأ ىلإ ةراشإلل لاثملا اذهب فنصملا نأ ,(# ىس كق ةو ) :هلوقو

 اهروهظ نم عناملاو لاثملا اذهك ةردقم وأ نيمدقتملا نيلاثملاك ةرهاظ ةمضلا نوك نيب

 .رذعتلا

 :ليزنتلا يفو (يخأو «يضاقلا ءاج) ةبسانملاو لقثلا لجأل ردقملا يف لوقتو

 0١[. :نارمع لآ] 4 َمُكيَرَو کر هلل نإ و «[: :رمقلا] # علل ٌمْدَي موي

 .( رييغتلا) ا ر اک عت قو :هلوق

 «ةدايزب هدرفم ءانب هيف ريغت ام) :احالطصاو
eT 

 عمج (ثاَحْصْأرَذ فلا J اذه «( سوم ٌبَحِصُأ لاق # :وحن ) :هلوقو



 .هرخآ يف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو ةيلعافلا ىلع عوفرم وهو فرصنم ريسكت

 ريغ ريسكت عمج (ُنِكاَسَماَف فرصنملا ريغل لاثم اذه 2( # ٌنكَسَسَمَو #) :هلوقو

 .هرخآ م هعفر ةمالعو عوفرم وهو عومجلا ىهتنم ةغيصل فرصنم

 ةمضلا نوك نيب قرف ال هنأ ىلإ لاثملا اذهب راشأ ( # يِراَوَلَل هياء َنِمَو #) :هلوقو

 .ءايلا ىلع لقثلا اهروهظ نم عناملاو لاثملا اذهك ةردقم وأ .نيمدقتملا نيلاثملاك ةرهاظ

 (يَوْخِإ ِءاَلْؤَم) ةبسانملا يفو «(ىَراَّذَعْلا تءاَج) رذعتلا لجأل ةردقملا يف لوقتو

 .["5 :ماعنألا] هلأ متعب فوملاو # :ليزنتلا يفو

 ناك ءاوس ا ءاتو فلاب عمج ام) :وه (ملاسلا ثنؤملا عمج فول :هلوقو

 .(َتاَماَمَح) :وحن ءركذمل اًعمج وأ «(ِتاَحَْلَطَو ءِتاَِضاَقَو ءِتاَدْنِه) :وحن «ثنؤمل اعم
 «لْبخ)و ((ِتاَدَجَسو «ٍةَدْجَس) :وحن ءرسكت وأ مدقت اک «هدرفم ءانب هيف مس ءاوسو

 ءءاي هفلأ تبلق يناثلاو ءهطسو َكْرُخ لوألاف (ِتاَواَرْحَصو «َءاَرْحَص)و .«(ِتاَيَلْبْخو
 اواو هتزمه تبلق ثلاثلاو

 - :ناعون وهو «هطورش فوتسي مل هنوكل هبارعإ يف هب قحلأ :يأ (هيلع لمح امو) :هلوقو

 .(ِتاَلْوُأرك هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا :اهدحأ

 .ماشلاب ةيرق يهو (ِتاَعِرْذَأَو ءِتاَفَرَع) :وحن عمجلا اذهب يمس ام :يفاثلاو

 ثنؤم عمج (ٌتاَتِمْؤُمْلا) عمجلل لاثم اذه < © تسول كاج اإ # :هلوقو

 .هرخآ يف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو «ةيلعافلا ىلع عوفرم وهو (ُةَئِمْؤُم) هدرفم «ملاس

 ءءادتبالا ىلع عوفرم وهو «هب قحلملل لاثم اذه < + لامل ُتَكْوَو :ةلرقر

 .(ٌتاَعِرْذَأَو ٌتاَقَرَع ِهِذَه) :هب ىمسملا يف لوقتو .هرخآ يف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو

  ءِقاَيِرْصَي) :وحن نينثالا فلأ هب لصتا اع هب زرتحا (ءيش هرخآب لصتي م) :هلوق

 :وحن ةبطاخملا ءاي وأ ء(َنْوُبِرْضَتَو هَنْوُبِرْصضَي) :وحن ةعاجلا واو وأ (ِناَبِرَْتَو

 .هّللا ءاش نإ قأيس اك «نونلا توبثب عفري ذكنيح هنإف ؛ (َنْيبِرْضَت)



| e 2 ةردلا ٠ 

 ا ر و

 .ميعفلا ىلع فيي لكنيح 55 Y]» تسون 0 لو ا 0

 ذئنيح هنإف «[۲۳۳ :ةرقبلا] © َنَعِِضْر تدلل وك هقياذالا» نيون داوم وقتا أ

 مدقت اك. .نيوكسلا ىلع فيي

 بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف (ُمَقْرَت)ف ةيآلا ( ْمَفْرَت # :وحن) :هلوقو

 .هرخآ ف ةرهاظ ةمص هعفر ةمالعو .مزاجملاو

 ةمص هعفر ةمالعو « عوفرم عراضم لعف (ْوَعْدَي)َو ةيآلا « #4 أوْعُدَي 0 داو ج :هلوقو

 a كار ره اوك مانلاو "لدجلا عراضملا هلثمو «لقثلل هرخآ يف ةردقم

 ال هرخآأ ف ةردقم ةمح هعفر ةمالعو ‹ عوفرم عراضم لعف (ٰئِصَقَب )ف i غ

 عراضم لعف (ىَعْسَيِوذ e e ىَعْسَي) 0 ا 2

$8 

0 
 رو ے

 نقي ديمو #» وخ uw ملاشلا ركذُملا عمج يف

«<٤ allل ا إو  a 

 ال فرظ (ِفِإ)و «فاضم وهو :(ُحَرْفَي)ِب قلعتم نامز فرظ (موَي)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا ()

 يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو ۰ عوفرم عراضم لعف (ْعَرْفَي)و ءهيلإ فاضم نامزلا نم ضم

 ركذم عمج هنأل ؛ةمضلا نع ةباين (ُئاَوْلا) هعفر ةمالعو «عوفرم لعاف (َنْوْئِمؤُملا)و «هرخآ

 .a ا .درفملا ممالا يف نيونتلا نع ضوع (ُنوُنلا )و ءملاس

 نوكس ةنيزجس ةمااعو «طرشلا لعق (نكياو «نيلعف مز مزاج طرش فرح نإ :باوعإلا هز
 (ْنُكَي) ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (كْنم )و ‹«ةصقانلا (َناَك) نم فرصتم وهو «هزخآ .'

 قحلم هنأل ؛ةمضلا نع ةباين (ُواَولا) هعفر ةمالعو «عوفرم رخؤم اهمسا (َنْوٌرْشِع)و «مدقم .

 عمج هنأل ؛(ُواَوْلا) هعفر ةمالعو «هلثم عوفرم (َنْوُرْشِع)) ةفص (َنْوُرباَص )و اسلا ركذملا عمجب

 4 COR RR انس رکن



 _ بارعإلا تامالع ةفرعم باب

 1( 16 ةلافنألا]

 بسلا ءاَمسألا يفو |
 ا ا E ا

 ا ا E ا "اتم اتیا لإ
 ]4 :فسوی] "هک رع ll دلو #6 05

CCا  
 اجب و. ا

 ها م

a اح 

 .هرخآ يف ةدايزب «نينثا نم رثكأ ىلع لد ام) :وه (ملاسلا ركذملا عمج يف) :هلوق 20

 لع هدرفم ناك. ءاوس «(هيلع هلثم فطعو «ةدايزلا هذه .نع ديرجتلل . حلاص

 ئ .(َنْوُحِلاّصلار2؟ ةفص وأ (َنْوُدْيَرلا)

 .لبق مدقت امك هطورش فوتسي مل هنوكل هبارعإ يف هب قحا :يأ (هيلع لمح امو) :هلوقو

 (َنْوِْيْؤُمْلا) و عمجلل لاثم اذه .(* تئهؤُمْلا في ديمو #9 :وحن) :هلوقو

 هنأل ؛ةمضلا ص ةباين واولا هعفر ةمالعو «ةيلعافلا ىلع عوفرم وهو «ماس ركذم عمج

 ll لا نع ةبابن ناار ها ةمالعو «لعاف یر « ضام قف (لاق) :بارغإلا 0(

 ْ ظ .هيلإ فاضم (ءاَهْلاو «فاضم وهو «ةتسلا ءامسألا

 ىلع فوطعم (ْوْخَأ)و ‹ةفطاع (قاولا)و هادم شو اقا مال (ماللا) : بارعإلا 8-0 س4 رج

 «فاضم وهو «ةتسلا ءامسألا نم هنأل ؛ةمضلا نع ةباين (ٌواَوْلا) هعفر ةمالعو «عوفرم ؛(ْفُسْوُي)

 مسا ٠هنأل ؛(ُبَحَأ)ِب قلعتم رورجمو راج (اَنْيَأ َلِإ)و ءأدتبملا ربخ (ُبَحَأ)و «هيلإ فاضم © الو ٠

 .اًضيأ (ُبَحَأ)ِب قلعتم رورجمو راج (اَنِم)و .هيلإ فاضم (ات)و «فاضم وهو «ليضفت .

 ش 9 e (ُفاَكْلا)و «فاضم وهو ءاُواَوْلا) هعفر ةمالعو «لعاف (وُمَح)و ءضام لعف (ءاج) :بارعإلا

 هعفر ةمالعو ٠ عوفرم ربخ (وُق)و ءأدتبم ةراشإ مسا (اَذ)و «هيبنت فرح (ُهاَهْلا» :بارعإلا ©

 ىلع فوطعم (َكْوُنَهم)و «فطع فرح (ُواَولا )و لا اضم ئاكار فام رهو اولا

 فيلا تانكي (ُفاَكلا)و «فاضم وهو (ُواَوْلا) هعفر ةمالعو «هلثم عوفرم وهو .(َكْوْف)

 ءادتبالا مال (ماللا)و ءاهمسا (ءاَهْلا )و .« بصنو ديكوت فرح ل «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا ره (0

 .هيلإ فاضم (مْلِعاو فاضم وهو «ةمضلا نع ةباين (ُواَوْلا) هعفر ةمالعو ءأدتبمللا ربخ (ْوُذ)و



 2  ةيمورجآلا ةيهبلا ةردلا

 لاس ركذم عج
 N ناتي اذه 0006 ورش مکن نكي نإ ا :هلوقو

 واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو «هظفل نم هل دحاو ال هنأل ؛ ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 ظ .قحلم هنأل ؛ةمضلا نع ةباين

 بيرق (محلا) نأل ؛ىلوأ ناكل (اَهْوُمَحَو) :لاق ولو «فاكلا رسكب (ِكومحو) :هلوق

 .يهكاف ها .ةأرملا جوز

 ةأرملا جوز بيرق (َمَحلا) نأل ؛ريغ ال فاكلا رسكب .:«بكاوكلا” بحاص لاقو

 .ها .اهعمجي (ٌرْهّصلا)و ةآرملا بيرق وهف (ُننَحلا) امأو

 ىلع هوقلطأ امبرو جوزلا براقأ ىلع قلطي (محلا) نأ لصألا :هللادبعوبأ لاق

 .ماشه نبال “رطقلا حرش”و “سوماقلا”و “ناسللا” رظناو .ةجوزلا براقأ

 هركذب حيرصتلا حبقتسي امع هب ىنكي م ءاحلا حتفب ا (كونهو) :هلوقو

 همتی ْنَم) :اعوفرم هريغو 0 دنع هس بعك نب يأ ثيدح فو «جرفلاك

 Es هْبيَأ ن ُهْوّضِعَ ةٌئِاِهاَجْلا ىَوْعَدِي ْوْعْدَي

 اك ةمضلا نع ةباين واولاب عفري اهنم لكف لام بحاص :يأ (لام وذو) :هلوقو

 .ةروكذملا ةلثمألا يف
۶ 

 8 وغ ءدیلع لی اتو ىثتثلا يف لإ 1 ةمالَع ُنوُكَتَف :ٌفِلَألا اأو س)

 تلمح eT ET 0 دلا هدي إو CT oU] a ندا

 لبقم ةمالعلا انخيش هركذو (915) رب “ةليللاو مويلا لمع” يف يئاسنلا هجرخأ نسح ثيدحلا )

 نب يبأ نع )5/١*( هي ا 0 ا هع

 . هك بعك

 هنأل ؛ةمضلا نع ةباين (فلألا) هعفر ةمالعو « لعاف ( ِنالُجَو «ضام لعف (ل 5 :بارعإلا ۳

 .درفملا مسالا يف نيونتلا نع ضوع ( ُنوُنلاد ‹ ىنثم



 ا بارعإلا تامالع ةفرعم باب]
 ظ 0 :ةرقبلا] #  5 رع انف هني تَرَ 8 ل ا اب

 ديرجتلل حلاص «هرخآ يف ةدايزب نيتنثا وأ نينثا ىلع لد ام) :وه (ىنثملا يف) :هلوق

 ٍناَديرلا) :وحن ةركن وأ ةفرعم ناك ءاوس «(هيلع هلثم فطعو «ةدايزلا هذه نع

 1 :E ِنادنهلا)و «(ناَبَدوُم ِناَماَلُع

 50 فوتسي مل هنوكل ؛هبارعإ يف هب قحلأ :يأ (هيلع لمح امو) :هلوقو

 ىلع عوفرم (نالجَراف ىبثملل لاثم اذه (4 ندر لاق :وحن ) :هلوقو

 ىثم هنأل ؛ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر ةمالعو «ةيلعافلا

 نالاثم ناذه ةيآلا # َتَرَجَسناَك # ةيآلا # روُبُشلأ ةع َّنِإ #8 :هلوقو

 هنأل ؛ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر ةمالعو ,عوفرم امههالك (انثاَو. انثاف) .قحلملل

Eاقفل قيم  EE E Eظ  
 و

 هب َّلَصَتا اإ صح ٍلعفلا يف عفرلل ةمالع ُنوُكَتف :ُنوُنلا اأو ن

 ٌريِمص وأ ا 4 نادت دجسم رجشلاو مجتلاو # :ۇخخ ةن ريع

 «هيلإ فاضم (رْوُهَشلا)و «فاضم وهو ءاهمسا ًدِع)و «بصنو ديكوت فرح َّنِإ) :بارعإلا )١(

 كام لا ) وللا طو اضم رهو ةردصع 0 6 قام ناك فرط و
 «ىنثملاب قحلم هنأل ؛ةمضلا نع ةباين (ُملألا) هعفر ةمالعو «عوفرم ًنإ) ربخ (َنْنا )و «هيلإ

 راصو «فطعلا واوو «نونلا تفذحف (ٌدَّسَعَو ِناَنْثا> هلصأ نأل ؛نونلا بانم بئان (َمَسَع)و

 هنمضتل ؛ حتفلا ىلع ينبو «نونلا ماقم (َرْشَع) ميقأو «ىنثمللا بارعإ ثا ) برعأف ء(َرَسَع اا )

 | ٠ .زييمت رهش)و ءمهضعب هلاق اك هيلإ فاضم هنإ :لاقي نأ حصي الو «فطعلا واو

 قلعتم رورجمو راج ْئِم )و «ثينأتلل 6اَكلا )و «ضام لعف جمنا )و ءةفطاع هاَمْلا ) :بارعإلا ()
 .ىنثملاب قحلم هنأل ؛ةمضلا نع ةباين فلألا) هعفر ةمالعو ءلعاف (5/)و ء(جفتا)
 .زيبمت ُ(َنِْيَع )و ءمدقت أك نونلا بانم بان 6َرْشَع )و

 (ْجّنلا) ىلع فوطعم ُْرَجَّشلا )و «ةفطاع (ْواَوْلا )و ءأدتبم (ْمْجَّنلا )و «ةيئادتبإ اولا ) :بارعإلا ©

 = هعفر ةمالعو «مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل ؛عوفرم عراضم لعف (ِناَدُْجْسِي )و «هلثم عوفرم



 2 ظ نر ةياء عير تا كَما 7 (

 ناك
 0 نا ١4 :ءارعشلا] یک ودل

 : وخل ءَبَطاَْحُملا ِةَكئَّوُملا ريض وأ «[۳ 0 % : ہو

e. 

 (ناموفت اا: رع .لوألاف ااغ وأ ۴ طاح ناک اوس يآ a ل

 :(ناَمؤقت) فا فصلا .لاقمكو نامو ِنادنهلاَو ءِناَمْوَمَي ِناَدْيَرلا) :وحن يناثلاو

 «مزاج لاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف اهنم لک (ِناَدُجْسَي)و «(ٍناَمْوَقَي)و

 .فلألا وهو ةينثت ريمضب هلاصتال ؛نونلا توبث هعفر ةمالعو

f ©006 0 ُ 5 1[ | ےس ا ( تب  

 .(َنْوَمْوَمَت زن E :وحن لوأل الاف اًبئاغ وأ رداع ناك ءاوس : ء.ىأأ عمج ريمض وأل :هلوقو

 e ‹(ًنوُمْوَقي)و «(َن ,E ‹( تمي َنْوُدْيزلا) :وحن يفاثلاو

 لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو «لعاف ةينثتلا ( فلو «ةسمخلا ةلثمألا نم هنأل ؛نونلا توب د

 .ًادتبملا ربخ عفر

 بصانلا نع هدرجتل ؛عوفرم عراضم لعف ( نونو «يخيبوتلا ماهفتسالل (م,ىل» :بارعإلا 0)
 راج ( كلو «لعاف ( ُواَوْل)و .ةسمخلا لاعفألا نم هنأل ؛نونلا توبث هعفر ةمالعو «مزاجلاو

 لحم يف يهو «( نوب لثم ( َنوُئَبْعتلو E : در فاضم ( عيرلو ‹فاضم وهو «رورجمو

 (َلَعْلو «هب لوعفم ( م َعْناَصَملو (٠ نوئ لثم (َنْو ذختتو (٠ نون يف ريمضلا نم لاح بصن

 .(َّلَعَلل ربخ عفر لحم يف يهو (٠2 نوئ لثم ( وردو .ءاهمسا (فاگلاو «بصنو جرت فرح

 .حراشلا مالك نم اهنأ رهاظلاو «“هكاوفلا” نتم يف الو “ةطوطخملا” يف ةدوجوم ريغ (0)

 ؛نونلا توبث هعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (َنْوُبِوْولو «هلبق ال ةفص ( يزل :بارعإلا 6

 «بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو «لعاف ( ْدَوْل)و ءةسمخلا لاعفألا نم هنأل

 .لعفلاب قلعتم رورجمو راج (بِبعْلاَ) و ؛عمجلا ريمك.دئاعلاو

 عوفرم «عراضم لعف عفو «يراكنإلا ماهفتسالل (ٌةرمملا)و «لعافو لعف (| هزت :بارعإلا (:)

 ا أ نيو لعاف (ُءاَيلا)و «ةسمخلا لاعفألا نم.:هنأل ؛نونلا توبث هعفر ةمالعو

 1 .هيلإ فاضم (ِهّلإ) ةلالجلا ظفلو «فاضم وهو «لعفلاب قلعتم



 ش بارعإلا تامالع ةف ةرعم باب

 هدرجتل عوفرم عراضم لعف اهنم لك (كؤئيؤب)و «(َنْوُدْلَُت)و «(َنْوُدِحَك)و «(تؤئبعت)و
 .واولا وهو عمج ريمضب هلاصتال ؛نونلا توبث هعفر ةمالعو «مزاجلاو بصانلا نع

 نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف (َئنيَجَْتاف # هنأ أ نب نأ :هلوقو

 eT لاو .ٌلصألا ياو ع :تامالع سمح بصئللو

 .ةَحَتْمْلا نع بقا يهو قولا ذو ةءاكلاو

 : ٌعِضاَوَم ةَئالَ يف ٍبصّنلِل ةمالَع ُنوُكتف ا

 م ركل مر م 7 ۶ 3 ٤ 0 ر 7

 وقتا %3 :وڪ ‹ فرصنم رع وأ ناک اًفِرَصنُم درفملا 0 0

 ا )۲( 14 3 هم و م E ع 2 ص ا وص رص رص ف

 :ماعنالا «# بوفعيو قلحسإ د e ]7 :ةدئاملا] ' هک هَل
 ول

 .[ 6١ :ةرقبلا] ن ان دعاو داو 0 84

 ئرو 34 دک فرص رغ وأ ناك e ل عمج ينو
 ء[١٠ :حتفلا] 4 َمِنِإَمَم لأ ْمكَدَعَو «[۸۸ :لسسلا] “ % لا )0( ےس ر م 0 3 و2

 ظفلو «لعاف (ُراَوْل)و «نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف (اْوُهَت)و ءةفطاع ( واول :بارعإلا 0

 .ةرهاظلا ةحتفلا هبضن ةمالغو. «توضنم هب لوعفم ( 40 ةلالخلا

 ((َبََو)ِب قلعتم رورو راج (ُهَللو «لعافو لعف (َئيَمَووَو «ةفطاع ( ِءَوَز) :بارعإلا (»)

 اهو «هيلع فوطعم (ِتْوَقْعَيَو) «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «بوصنم هب لوعفم ( ٌقاَحْسإلو

 0 ] | .ةَمْجْعلاو ةيملعلل ؛نيفرصنم ريغ

 هب لوعفم ( ىَسْوُملو «لعافو لعف (اًتدَعاولو نامزلا نم ىضم امل فرظ (ْو)و ةفطاع ( واول :بارعإلا )۳

 .  نيعبَرأ 95 :ىلاعت هلوق «يناثلا (اًتدَعإَو) لوعفمو ءرذعتلل ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «لوأ

 هرخآ يف ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف (ىرلو ءةفطاع ( ْاَوُز) :بارعإلا (5)

 ةحتفلا هبصن ةمالعو «هب لوعفم (َلاَبلا)و :(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو .رذعتلل .

 ۰ ( | | .هرخآ ىلع ةرهاظلا

 -(تاكملو «لعاف. (هلل) ةلالجلا ظفل و «لوأ لوعفم (ُقاَكْل)و ءضام لعف (رئو) :بارعإلا (ه)



 - ةيمورخألا ةممتع ىلع ةيفبلا ةردلا

 .[7 :رونلا] "چ میلا أوك

 .ٌْءيَش هرِخآب لصتي لو ٌتِصاَن هيَلَع َلَخَد اَذِإ عِراَضُملا لعفلا يفو

 .[: :محلا] 4 ایام الو اَهمْوُل هلآ لات نک ا:

 نم لوألا مسقلا تامالع ىلع مالكلا نم ىهتنا امل «خلإ (...بصنللو) :هلوق

 نم يناثلا مسقلا تامالع ىلع مكتي ذخأ «ةباينو ةلاصأ عفرلا وهو بارعإلا ماسقأ
 .خلإ (...بصنللو) :لاقف ةباينو ةلاصأ بصنلا وهو .بارعإلا ماسقأ

0 

 .اهمدق مث نمو اهرذعت دنع الإ اهماقم اهريغ موقي ال اذهو :يأ (لصألا يهو) :هلوقو

 ءدرفملا مسالا نم لك فيرعت مدقت دق .خلإ (...درفملا مسالا يف) :هلوقو

 .تئش نإ هيلإ عجراف «فرصنملا ريغو «فرصنملاو

 ‹فرصنم درفم مسا ةلالجلا ظفلف فرصنملل لاثم اذه # هلأ ْأوُفَّتأَو # :هلوقو

 ظفل ناك امنإو .هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ةيلوعفملا ىلع بوصنم وهو

 نوني مل اغنإو ءعستلا للعلا نم فرصلا نم عنمي ام هيف سيل هنأل ؛اًفرصنم ةلالجلا

 .ةملك يف ناعمتجي ال امهو ماللاو فلألا هلوأ يف نأل

 (قاحشإ)ف فرصنملا ريغل لاثم اذه # َبوُسَمَيَو َقَحَسِإ هَل اَمْبَهَوَو ] :هلوقو
 ةيملعلل فرصنم ريغ وهو «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «بوصنم درفم مسا

 و

 هل عنالاو «فرصنم ريغ هنأل ؛نوني ملو ءهرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ناث لوعفم

 ظ ( .عومجلا ىهتنم ةغيص فرصلا نم

 ءلعاف ُراَوْلا) و «نونلا فذح ىلع ينبم ءرمأ لعف (ْوُحكْنَأ)و «ةيئادتبا (ُواَوْلا) :بارعإلا ()

 .رذعتلل ؛ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «هب لوعفم (ىئايألا)و

 ةحتفلا هبصن ةمالعو «(ْنَل)ِ بوصنم عراضم لعف (لاتي)و «بصنو يفن فرح (ْنَل) :بارعإلا (0)

 ء«فاضم وهو «رخؤم لعاف (موْحَل)و «مدقم هب لوعفم (َهّللا) ةلالجلا ظفل و «هرخآ ىلع ةرهاظلا

 1 و ىلع فوطعم (اَهُواَمَد )و « ةيفان )و «ةفطاع (ُواَوْلا )و ‹هيلإ فاضم (ءاَهَلا )و



 2 بارعإلا تامالع ةفرعم تا

 5 نيب قرف ال هنأ ىلإ ةراشإلل فنصملا هب ىأ چ وسوم ندعو داو :ةلوكو

 .رذعتلا اهروهظ نم عناملاو «لاثملا اذهك ةردقم وأ نيمدقتملا نيلاثلاك ةرهاظ ةحتفلا

ETأرد كانوا  E Eهير نر  
 4١[. :دوه] چ دودو کک

 .هفيرعت مدقت دق (ريسكتلا عمج يفو) :هلوقو

 ريسكت عمج (َلاَبجلا)ف «فرصنملل لاثم .اذه .( 4 لالا ريو و :وحن) :هلوقو

 لاعب ب اتلاف ر و ا ةسقنلا هيمن و ر وهو نلت

 هدعب يذلا يف (ىَاّيألادو ءعومجلا ىهتنم ةغيص فرصلا نم هل عناملاو «فرصنملا ريغل

 .رذعتلل ة ردقم ةحتفب بوصنم لا سكتلا عمجل لاثم

 َّنِإ # :ىلاعت هلوقو «(ْيِداَلْوَأ ُتْبَّدَأ) :كلوق ةبسانملل ةردقملا ةحتفلا لاثمو

 ظ E E | س یاب

 ف اک هبارعإ لقني وأ هءانب بجوي ام :يأ (ءيش هرخآب 2 مو) :هلوق

 ,SNE Es a «عفرلا تامالع

 4 ىح ىرصتلا الو دولا َكنَع ىب نكو ل :ىلاعت هلوقو .(ِدْجَمْلا ىلإ ىعشت
 17١[. :ةرقبلا] ظلام

 وْ قّئَسلا ِءاَمسألا يف بصئلل َةَمالَع ُنوُكَتَف :ُفِلَأل

 EE ء[١٤ :بازحألا] # مکار نت یک 1

 «بوصنم اهربخ (اَبألو ءاهمسا (ٌدّمَححو «خسان ضام لعف (تاگ)و «ةيفان (ام) :بارعإلا . ()

 ْنِملو «هيلإ فاضم (ِدَحأ)و ءفاضم وهو «ةتسلا ءامسألا نم هنأل ؛فلألا هبصن ةمالعو

 «فاضم وهو .(ْمُكِلاَج ْنِم ٌنِئاگ) :هريدقت «(ِدَح)ل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج (لاَجِر

 .هيلإ فاضم ( فاَكْلا)و

 :(ُنْحْخ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف (ُظَمْاو «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا ©

 .هيلإ فاضم (اَن)و «فاضم وهو «ةتسلا ءامسألا نم هنأل ؛ ؛ فلألا هبصن ةمالعو « هب لوعفم اخر



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا
 ( ر ر a )ر عوار س و 2
 ١ 3 لام اذ ناك نأ 0 ع (كاتهو:كاخ ت لو 6

 و هالو و بأ م لكف 4 «خلإ (...فلألا امأو) :هلوق

 هدعب امو فاضم وهو «ةتسلا ا هنأل ؛فلألا هبصن ةمالعو «بوصنم (اذ)و

 `: كو يف 00 او هلا قاضي ريك وأ ياق ملأ نع

 ءامسألا ةلثمأ متتل هركذ نم دب الو «(كاف) ركذ خسنلا نم 00 :لدهألا لاق

 ' .بصنلا .ةلاح يف ةتسلا

 “| امو مالا ِتّنوُملا عمج يف بصتلل امال ZE ضش
 دإَو #9 144 :تريكسلا] ©4 تولا هک لح وغ يلع ليغ
 .[5 :قالطلا] 4 لمح توا تا

 هب لوعفم (ِتاَوَمَسْلا) عمجلل لاثم اذه 00 َقَلَح #7 و

 (تالزأ)و «ملاس 2 هنأإل © ؛ ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصنت ةمالعو و

 .فاضم وهو «فلألا هبصن ةمالعو هب 00 (اَمَح)و «لعافو لعف (ٹیأر) :بارعإلا )١(

 NEE ؛ (كاتَم) اذكر لا فاضت تار

 ازاوج اهيف رتتسم ااو ا ضام لعف (َناَك)و «بصنو ردصم فرح (ْنأ) :بارعإلا 0

 ‹فاضم وهو «ةتسلا ءامسألا نم هنأل ؛فلألا هبصن ةمالعو ءاهربخ (اذ)و .(َوُه) :هريدقت

 «ةفودحم رج ماليا رور (نأ)ي, كولا .لغفلا نم“ لوؤملا ردصضكلاو «هبلإ فاضم لاو

 نتو لا ر يأ (لاك15 ناك نآلا تدك وأ )ر ودل

 «ةرسكلا هبصن ةمالعو «بوصنم هب لوعفم (ِتاَواََّسلا) و «لعافو لعف (ُهَللا َقَلَخ) :بارعإلا

 ماس ثنؤم عم هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين

 مزج لحم يف «خسان ضام لعف (َناَك)و م الرع تفرح (نإ)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا (5)

 ةرسكلا ينصت ةيالغوب ءاينوصتتا اخ CEN رو هاهنا NO Dg لكن

 هيلإ فاضم (ِلْمَح)و «فاضم وهو «هظفل نم هل درفم ال ذإ ؛قحلم هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين
 0 034 ر 1 ها

 4 نيّتلع اوقاف چ :ىلاعت هلوق لا باوجو

N ۳ 



  بارعإلا تامالع ةفرعم باب

 a (تاگ)ل «ةيربخلا ىلع بوصنم وهو 58 قحلملل لاثم «ةيئاثلا ةيآلا يف

 يف لوقتو ا ل ا ؛ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن

 .(ِتاَفَرَع ٌتْرُز) عمجل اب ىنا

 / :ييكضوم يف بصل ةت مالَع نوک :ءال يلا اتو

 4 كل نيتي اتاما ار :ۇخن يلع ليم امو ٌقكثلا يف
 س2 ر ا )« هموم ور تسحر ظ

 انَتَمَأ انير 98 1١4[ :سي] ٠ © ِنْيَن 0 0 و e ةرقبلا]

 TT هک نينا

 * 4 تيبؤتلا ىجنش ل :ۇتغ هيلع لي امو ملاشلا ركملا عمج ينو
 a اس و سو ص × 5 ا

 LYE ANN ې دع تیژالت یسوم اندعاوو #8 «[۸۸ :ءايبنألا] |

 ا e ىنئملل :لاثم اذه «( 4 َكَل ِنَمِلَسُم | تاجا بر 88 :وحن) :هل

 ءهيلإ فاضم (اًت)و «فاضم وهو «اَنَبَر اَي) :هريدقت فوذحم ءادن فرحب ىدانم (َبَر) :بارعإلا ()

 لری )و هك( ذأ ود اوو هيف تس هلعافو اعز: نعت( عكر قفطاف (3ئل)و

 هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين (ُهاَيْلا) هبصن ةمالعو «بوصنم وهو «ناث هب لوعفم (َنِيَمِلْسُم)و «لوأ هب

 ED O a a gl روركو ناعم( كلو دن عقم

 00 ا (ْةهِتَلإ « لعافو لعف (اَتْلَسْرَأ)و «نامزلا نم ىضم امل فرظ مذ :بارعإلا (۲)

EAL GLA N نس اق a eo لوعشم( النا E 
 .هظفل نم هل دحاو ال ۰

 «فوذحم ردصملةفص (ِنَْتْنْلا) و ,لوعفمو لعافو لعف (اَنَئَمَأ)و ءابيرق هبارعإ مدقت (ابر) :بارعإلا 0
 .هظفل نم هل دحاو ال ذإ ؛ قحلم هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين (ُكاَيَلا) هبصن ةمالعو «(نيتثا نيتناَمِإ) :هريدقت

 هيف رتتسم ةلعافو «لقثلل ؛ةردقم ةمص هغفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (ىجنن) :بارعإلا 0

aE OS N DE O رغما O aS 
 .ملاس ركذم عمج

 ناق هب لوغفم ننال )ر 6لوأ هع لوعتمو لغافو لعق (نضؤك دعارة ةيفاشتسا (واولا) :بارعإلا (4)

 .زييمت (َُّلْيَل )و هظفل نم هل درفم ال ذإ ؛ عمجلاب قحلم هنأل ؛ ةحتفلا نع ةباين (اَيْلا) هبصن ةمالعو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا | ا

 ءِنْيَنْنارو ىنثم هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو ةيلوعفملا ىلع 2

 األ ؛ةحتفلا نع ةباين ءايلا اهبصن ةمالعو «نابوصنم اهف قحلملل لاثم (ِنْبكَنن

 .(هظفل نم امل درفم ال ذإ هع

 ركذم عمج ظ5 عمجلل لاثم اذه «( #4 تَيِمْؤُمْلا ىحش # :وحن) :هلوقو

 عمج هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو ةيلوعفملا ىلع بوصنم وهو لاس

 ذإ ؛قحلم هنأل ؛ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو قحلملل لاثم (َنْيْياَلَك)و ملاس ركذم

 هنت نموا عرقا

 جعفر يل ٍلاَعفألا ٤ بصتلل َهَم

E :۴ ۲١[ :فارعألا]  

6 3 )€( 
CAEي وقت نر  ) 

 فنصملا ةلثمأك بصان اهيلع لخد اذإ :يأ «خلإ (...نونلا فذح امأو) :هلوق

 فذح هبصن ةمالعو بوصنم عراضم لعف (ئِمْوَمَتَو ٠ ءاْوُمْوْصَتَو ءانْوكَت) نم لكف

 .نونلا توبثب اهعفر ىتلا لاعفآلا نم هنأل ؛نونلا

 .(ِتوُبْتب) :ظفلبف ؟بكاوكلا» يف امأو ء«هكاوفلا” يف اذك ()

 خسان عراضم لعف (اَنْوُكَلَو «بصنو ردصم فرح (ْنَألو «غرفم ءانثتسا ةادأ (اّلِ) :بارعإلا ()

 اهمسا ةينثتلا ( للو «ةسمخلا لاعفألا نم هنأل ؛نونلا فذح هبصن ةمالعو «(ّنَأأِب بوصنم

 (ْنَألِب كوبسملا لعفلا نم لوؤملا ردصملاو «ىنثم هنأل ؛(ُءاَيْل) هبصن ةمالعو ءاهربخ ( ِنْيَكَلَمو

 ٌةَهاَرَك لإ ِء ِءْيّسسِل ٍةَرَجَّسلا ِوْذَه ْنَع اکبر اکا اَم) :ريدقتلاو «فوذحم ردقل ةفاضإلاب رورجم

 .هل لوعفم هنأ ىلع بوصنم فوذحملا ردقملاو ء(نْبَكَلَم انؤگ
 بوصنم عراضم لعف (اَوُمْوُصلو «بصنو ردصم فرح (نألو «ةيفانعتسا ( ُواَوْلِ» :بارعإلا ”

 ًادتبم لوؤملا ردصملاو «لعاف ( ُواَوْل)و «ةسمخلا لاعفألا نم هنأل ؛نونلا فذح هبصن ةمالعو

 .( ٌرْيَخاِب قلعتم رورجمو راج (ْمكَلاو . (رْيَخ ْمُكُمْوَص) :ريدقتلاو «هربخ ( ٌرْيَخلو

 هبصن ةمالعو 0 بوصنم عراضم لعف ( يبومتاو «بصنو يفن فرح ( نل :بارعإلا (5)

 .لعاف ( ءال )و «نونلا فذح



 0 بارعإلا تامالع ةفرعم باب

 ٌةَحَتَملاَو .ءابلاو .ٌلصألا شو فلا :تامالَع تال ضفخللو

 e 2 ناتا ما

 ظ 0 بوح لا نمسح هلل م و «ٍفرَصنملا 0 ويبدي ف

 0 ةةرقملا a ا لع كي 3 ]° ا

 ي ُبيِصَص لاجل # اون ءٍفِرَصنُملا ٍريِسكَّتلا عمج يفو

 ١ م :ءاسنلا] 4 ارى

 4 يؤم ليو :ۇخن ءويَلَع لح امو ٍملاَسلا ِثّئوُملا عمج ينو
 | 0 “(لاحألا ا لا

 ماسقأ نم يناثلا مسقلا تامالع نم فنصملا غرف ال «خلإ (..ضفخللو ) :هلوق

gel lg rl ggg SOO 

 فاضم اهلا ) ةلالجلا ظفل و «فاضم وهو «ماقملا ا -اقافتا- فوذحمب قلعتم رورجملاو

 .ةرهاظلا ةرسكلا اهرج ةمالعو «ِناث تعن ممْيِحَّرلا )و «ةلالجلا ظفلل تعن (ِنَمْحّرلا )و «هيلإ

 (ىدُه)و ءرج فرح (1َع)و «باطخ فرح (فاكلا )و ءأدتبم ةراشإ مسا (َكِيَلْوَأ ) :بارعإلا (0)

 اهروهظ نم عنم ا ةفوذحملا فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ءرورجم مسا ظ

 .ًادتبملا ربخ فوذحمب ناقلعتم اهو ءرذعتلا

 ريسكت عمج هنأل ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو ءرورجمو راج (ِلاَجَرْلَل ١ :بارعإلا ()

 قلعتم رورجمو راج )و «رخؤم أدتبم (ٌبْيِصَت )و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ‹ فرصنم

E OES Laكورلا ةليض وب  EN a EV 
 .(ُةْوْبَسَتْكا) :هريدقت فوذحم دئاعلاو

 ءرورجمو راج تايم (َتْنَأ) :هریدقت هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (نك) : بارعإلا 0

 .لعفلاب قلعتم رورجملاوراجلاو «ملاس ثنؤم عمج هنأل ؛هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو

 قحلم هنأل ؛ةرسكلا هرج ةمالعو «رورجمو راج الراب «لعافو لعف (ُتْرَرَم ) :بارعإلا «©)

 .لعفلاب قلعتم رورجملاو راج لاو «هيلإ فاضم (ٍلاّمحألا )و «فاضم وهو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 5308 ظ ظ | ا

 ماسقأ نم كلاثلا مسقلا تاماللع لع e ذخأ « ةيابنو ةلاصأ بصنلا وهو بارعإلا

 .خلإ (...ضفخللو) :لاقف ةباينو ةلاصأ ضفخلا وهو بارعإالا

 .اهمدق اذو اهرذعت دنع الإ اهماقم اهريغ موقي ال اذهو :يأ ( لصألا يهو) :هلوقو

 اضوفخم ناك ءاوس مدقت امك نيونتلا وهو فرصلا هلخدي ام وهو (فرصنملا) :هلوق

 ةيعبتلاب وأ ء(يْيَر ُماَلَع اَذَه) :وحن فاضملاب وأ ء(ِدْيَرِب ُتْرَرَم) :وحن «فرحل اب

 نإف ؛ةلمسبلا يف ةثالثلا هذه تعمتجا دقو «(لضافلا ٍدْيَرب ُترَرَم) :وحن فيعض لوق

 (مْبِحَرلا ِنَمْعّيلا)و (مسا) وهو فاضلاب ضوفخم ةلالجلا ظفلو «فرحلاب ضوفخم (مْشا)
 ۰ - ىلع ةرهاظلا ةرسكلا عيمجلا يف ضفخملا ةمالعو ةيعبتلاب ناضوفخ

 كلوت للفلل ةرريقلا د1 ريكلا هناقمو: و ةدعلا OT ناسا فتق قو

 نبا ةءارق ىف ء[كو رفاغ] # قالا مَ دِل #9 :ىلاعت هلوقو :(يِضاَقلاب ٌتَِرَم)

a4١[. :هط] © ىف كتلو ال :ىلاعت هلوقو  
 (َدَمْحَأِب ُتَْرَم) :وحن ةحتفلاب رجي فرصنملا ريغ نأل ؛فرصنم اب درفملا مسالا ديقو

e 
 لاثمك ةرهاظ ةرسكلا تناك ءاوس :يأ «خلإ (...ريسكتلا عمج يفو) :هلوقو

 EN 8 نع كراك و و4١ لاعت ةلوق ا أ ةقطيفلا

 ء[۲ :رشحلا] © مهيب موب ورحم ل :ىلاعت هلوقو (ْيِراَحَّصْلاِب ُتْرَرَم) :وحن لقثلل وأ
 .[۲۳ :ناخدلا] 3 ىداَبعِي 9 0 ا هلوقو (ْيئِداَلْوَ 0 ُتْفَلَس) ك ةا وأ

 اک (َدِجاَسَمِب ٌترَرَم) :وحن ةحتفلاب رجي هريغ نآل ؛فرصنملاب اًضيأ هديقو

 و لاثم (ِتاَلْوَأ)و ‹«عمجلل لاثم اذه : 4 تیز لقَو #4 :وحن) :هلوقو

 .ةرسكلا هضفخ ةمالعو ضوفخم اهنم لكو

 كرت يتسم دك »+ نام لاك قاعد كرزون عيا اا قو
e Eg EE؛ةرسكلا  

 هك ناوهحسي امهنوكل ؛ عمج اب ناقحلم (نآل



 بارعالا تامالع ةفرعم تاب

 ا فو راو * الفم  NBس ل کل حم ج ر 46 '

 ممم لأ وح 8 1 ك مخ ةادي یش 7

eا  c(128 ا نينثاب ا  

 ءرورجمو راج (يأ ىلإ )و «لعاف اَوْلا )و ءنونلا فذخ ىلع ينبم رمأ لعف وعزا ) :بارعإلا ()
 ار ا رهو لا االام ها رکلا نع ا ا وخ ع

 ٤ .لعفلاب قلعتم رورجملاو راج لاو «هيلإ فاضم

 .لوعفمو لعافو لعف ُكْتْنِمَأ )و «هيردصم ام)و «هيبشتو رج فرح (ُفاَكْلا ) :بارعإلا ()

 بصن عضوم يف رورجملاو راجلاو (ِهْبِجَأ لع ْْمْأَك) :ريدقتلاو «(يفاكلا )ب رورجم لوؤملا ردصملاو

 راج ِوْيِحَأ َلَع )و ء(وْبِخَأ لع ْمُكاَيِإ ماگ اتم اَّلإ) :ريدقتلاو «فوذحم :ردصم تغن هنأ ىلع

aفقل عاقل وين اهنا 1611011  oy4 اننا ور ع  bsهلا  

 .مگننیأ )ب قلعتم رورجملاو .راجلاو

 ءاممألا نم هنأل ؛غاَتْلا ) هرج ةمالعو «رورجمو راج (كيِمَحي ) «لعافو لعف (ٌتْوَرَم ) :بارعإلا 5

 .هدعب ام اذكو «لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو «هيلإ فاضم (ُفاَكلا )و فاضم وهو «ةتسلا .

 هرج ةمالعو «هل ةفص (ىذ )و «هلبق رورجم لع فوطعم اجلا )و ؛ةفطاع (واَوْلا ) :بارعإلا ©

 ةرسكلا هرج ةمالعو «هيلإ فاضم (َىِرَقلا )و «فاضم وهو «ةتسلا ءامسألا نم هنأل ؛ُهاَيَلا )
 .رذعتلل ؛ةردقملا

 ا و يمض ( نأ زون ةيويعم عراضم لعف يب )و «رجو ةياغ فرخ (َّمح ) :بارعإلا )٥(

 ءهيلإ فاضم (ِنْيَرْحَبلا )و «فاضم وهو «هب لوعفم مج )و ا :هريدقت اًب وجو هيف رتتسم

a EGE O easاقع . رورجم (ْنَأ)ِب كوبسملا 0.  

 .(نْبَرْخَبلا َحَمْجَ ئِغْْلُب ٌّقَح) :ريدقتلاو

 «ىنثملاب قحلم هنأل ؛ ايلا ) هرج ةمالعو رورجتو د راج (نيتثاب )و لعافو لعف (تْرَرَم ) :بارعإلا 0

 .هيلع فوطعم هنأل ؟(نيتّنثا ) اذكو



ESBةيمورجآلاةممتم ىلع ةيهبلاةردلا  

 ec a CG ماسلا ِرَكَذُملا عمج يفو ظ
 TT كو TT لق وب ماا وق

 ةمالعو ضوفخم ةلثمألا هذه يف اهنم لكف :يأ «خلإ ( ...ةتسلا ءامسألا يف) :هلوق

 نم هدعب ام ىلإ فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ؛ةرسكلا نع ةباين ءايلا هضفخ

 .رهاظ مسا وأ ريمض

 (َعُلْبَأ) لوعفم وه يذلا فاضملاب رورج (ِنْيَرْحَبْلارَ» «خلإ ( ...ىنملا ينول :هلوق

 هلوقو (ِنْيَدْيّزلاِب ُتْرَرَم) :كلوق فرحلاب هرج لاثمو «ىنثم هنأل ؛ءايلا هرج ةمالعو

 (ِنْينْنا)و ء[۸۲ :فهكلا] ِِةَيِدَمْلا ىف ِنْيَمِيتَي ِنيَمَلُعِل َناَكَه راده انار ل :ىلاعت

 E ha DE EO O ةنكاو قدا زو

 نشا نات أررمك يدل 3 لا هلق نافل اه لا

 ١١[. :ءاسنلا] :/ِنيَنَتأ قوق آس یک نإ و ]6

 هرج ةمالعو فرحلاب رورجم (َيِتِيْؤُمْلا) «خلإ ( ..ملاسلا ركذملا عمج يفول :هلوقو

 نأ اريل 0 :ىلاعت هلوق فاضملاب هرج لاثمو < ءملاس ركذم عمج هنأل ؟ءايلا

 ¥ هنأل ؛ءايلا هرج ةمالعو فاضملاب رورجم (َنْيَّئِس)و ١[« :ءارعشلا] © نورما

 .هظفل نم هل درفم ال هنأل ؛ عمجلاب

 .[18 :نيففطملا] و يلع ىن ٍراراْلا بنك نإ ب :ىلاعت هلوق فرحلاب هرج لاثمو

 ءرورجمو راج ( َئَئيِمْؤُمْللاو ((َّتْنَأ) :هريدقت ءاّبوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف ( نف :بارعإلا 0)

 .لعفلاب قلعتم رورجملاو راج لاو ءملاس ركذم عمج هنأل ؛( ال هرج ةمالعو

 (ماَعْطإو غطت e ب :ىلاعت هلوق وهو «مدقتم طرش باوج يف ةعقاو ( ءاز :بارعإلا (م)

 هرج ةمالعو «هيلإ فاضم ( يتلو ءفاضم وهو «(ُماَعْطِإ ِهْيَلَعَق) :هريدقت «فوذحم هربخ أدتبم

 .ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ؛( الإ



 4 م a ا ! 1:
 [َدَرْفُم نرش ا يلا ممالا يف ل كلل ةمالع نوكتف ةّحتفلا امأو ر

 ميهآرإ ا اذ اسوار # و ءَناَك و
 6 مصر ہو ي هر س

 ۸٦)» ا | 3 ام نسح احق وف #

 4 ديزل تنل يري هز كيج اذ[ 0 E 0 0 7-2 5 م ۸ 7 2 : 5 5 اس سپ
 0 ك ”(لآ) هلع تلو وأ ةع لا
 (0) رب دق 7
 /١81[. :ةرقبلا] 7 0 ملأ

E [ةاتنلا 0 

0 

 نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو رور درفم مسا (َمُيِهاَرْبِإهَو «خلإ (...ادرفم) :هلوق

 (َلْيِعاَمْمإ) هلثمو ةمجعلاو ةيملعلا فرصلا نم هل عنالاو فرصنم ريغ هنأل ؛ةرسكلا

 ريغ هنأل ؛ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم ريسكت عمج (َبيراحت)و

 .عومجلا ىهتنم ةغيص فرصلا نم هل عناملاو فرصنم

 ايف رمتسم ةحتفلاب رجلا وهو محلا اذه نأ :يأ «خلإ (...فيضأ اذإ الإ) :هلوقو

 هرج ةمالعو ءرورجبو راج (َميِهّرْبِإ إو «لعافو لعف (اَئْيَحْوَأ)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا 0
 فوطعم هنأل ؛(َلْيِءاَمْسِإ) اذكو «ةَمْجْعلاو :ةيملعلل ؛فرصنم ريغ هنأل ؛ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا

 .لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو «هيلع

 لعف ( وح )و ( # ي ةد مح اذل 98 : ىلاعت هلوق نم )اذ با وج ف ةعقاو ٌغاَملا) :بارعإلا )۲(

 ؛ ةحتفلا هرج ةمالعو ءرورجمو راج (َنَسْحَأب)و «لعاف (ُواَوْلا) و ءنونلا فذح ىلع ينبم ءرمأ

 راج (اَهْنِم)و «(اوّيَح)ِب قلعتم رورجملاو راجلاو «لعفلا نزوو ةيفصولل ؛فرصنم ريغ هنآل

 0 َّنَسْحَأب) قلعتم رورو

 ىهتنم ةغيصل ؛فرصنم ريغ هنأل ؛ةحتفلا هرج ةمالعو ءرورجمو راج (َتْيِراَحَح اع ْنِم) :بارعإلا ۳

 .(ةٌؤاَشَي) :يأ «فوذحملا # ُهآَسسي 98 لوعفم نم لاح فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو «عومجلا

 «هيلإ فاضم م وَقَتآاو فاضم وهو «ةرسكلا هرج ةمالعو ءرورجمو راج (نَسْخَأ ف :بارعإلا (5)

 . ینا 7 دقل 48 :ىلاعت هلوق يف (َناَسْنإلا) نم لاح فودحمب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ءرورجتو راج (ِدِجاَسَملا ناو «هربخ (َنْوُفِكاَحاو ءأدتبم (ْمُكْنَأ)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا ©

 .(نوفكاع)ب قلعتم رورجملاو راج لاو «ةرسكلا هرج ةمالعو



ESSةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا | 000 ا  

e uع 5 کلا رک تی هاف  EET 

 نإف «فنصملا يلاثمك (نأ) هيلع لخدت الو فاضي ال لعفلا ذإ ؛لعفلا ةياشم

 هدعب ام ىلإ لوألا ةفاضإ ببسب لصألا ىلع ةرسكلاب نارورجم (ِدِجاَسَمْلاَو لا

 .يناثلا ىلع نأ لوخدو

 هع كينان وهو لاو .ّلصألا وهو نوكشلا :ناتمالع مزجللو

 حيِحَّصلا عِراَضُملا لعفلا ف مزج الع .ثروكيح .نوكلا ا

 E لو دلي دات ي لوي : و .غ يش ورخاب ( ل 1 يِذْلا رخآلا

ES,صالخإلا] "4 دك | س : [er 

oةمالع |  u 

 68 روم و ر

 یا ٠ EA ا ندع

11۷۸ EN 

mitran oa rsa 

 «نوكسلا همزج ةمالعو د موزجت 0 لعف دلي )و ءمزجو يفن فرح 0س :بارعإلا )١(

Eبئانو «ةغيصلا ريغم هنأ الإ ءهلبق ام لثم (رَل ا م ودق ار رس فل  

 :(َناَك) نم فرصتم وهو «هلبق ام لثم (ْنُكَي ْمِلَو) وهز ردت او اوه نق" نسم لعافلا

 .رخؤم اهمسا (نحأ)و ‹مدقم اهربخ (ًوْفُك )و < ( ([ًوُفَك )ب قلعتم رورجمو راج )و

 لب موزجم عراضم لعف (شخي)و «مزجو يفن فرح مق ,ةفطاع (ُواَوْلا ) :بارعإلا ()

 إو .(َوْه) :هريدقت اًزاوج هيف رتتسم هلعافو «(فلألا) وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو

 .هب لوعفم (ةللا) ةلالجلا ظفلو ءرصح ةادأ

 «(ْنَم )ب موزجم.طرشلا لعف (ْءْدَي)و. ءأدتبم مزاج طرش مسا (ْنَم)و «ةيئادتبا (ُماَوْلا) :بارعإلا ©

 | ةلمجو «(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ء(ْواَوْلا) وهو «ةلعلا فرح فذح و

 (هللا) ةلالجلا ظفلو «فاضم وهو «(ع ديرب قلعتم ناكم فرظ ( َعَم)و ءأدتبملا ربخ طرشلا لعف

 .ه ر دنع هباسح امف :ىلاعت طرشلا باوجو ءهيلإ فاضم

 = فذح همزج ةمالعو «(َْم )ب موزجم طرشلا لعف )و ادن مزاج طرش مسا (ْنَم) :بارعإلا (0



 هلال 0000000 بارعإلا تامالع ةقرعم باب |

 4وت نإ » وخ نول تاب اهغقز يتلا لاقفألا ينو لأ
 الو 8 «[۱۲۰ :نارمع لا او ادرس تارک ءا ةرهشلا]

 .[۷ +صضقلا] “ # نر الو فات

 ةلاصأ ضفخلا وهو ثلاثلا مسقلا تامالع نم غرف امل (ناتمالع مزجللو) :هلوق

 ةلاصأ مزجلا وهو بارعإلا ءاسقأ' نم عبارلا مسقلا تامالع ىلع ملكتي ذخأ ا
 .خلإ (...مزجللو) :لاقف ةباينو

 .همدق اذهلو «هباب يف :يأ (لصألا وهو) :هلوقو

 لبق مدقت اک هبارعإ لقني وأ هءانب بجوي امم :يأ (ءيش هرخآب لصتي 00 :هلوق

 هنوكل ؛نوكسلا همزج ةمالعو موزجم عراضم لعف اهنم لك (ْنُكَيرو (ُدلْوُي)و (ذِلَي)ف

 .ءيش هرخآب لصتي ملو ءرخآلا حيحص

 فيرصتلا لهأ امأو «ةاحنلا حالطصا يف اذه (ةلع فرح هرخآ ام وهو) :هلوقو

 .(َلاَقَو ِهَدَعَو) :وحن (ةلع فرح هلوصأ دحأ ام) :هدنع وهف

 ةمالعو ةموزجم لاعفأ (ِدْيَي)و (ٌعْدَي)و (َسْخي)ف .«خلإ (...ةلعلا فورحو) :هلوقو

 باوجو «ًأدتبملا ربخ طرشلا لعف ةلمجو «لعاف (ُهْللإ) ةلالجلا ظفلو «(ءاَيَلا) وهو ةلعلا فرح =
 .4 قىرَتِهَمْلا وهف # :ىلاعت هلوق طرشلا

 0 ظفلبف "بكاوكلا» يف امأو "هكاوفلا» يف اذك (1)

 فذح همزج ةمالعو € موزجم طرشلا لعف (َبْوُيَت١و «مزاج طرش فرح نإ :بارعإلا (۲)

 ْتُنَي) :هريدقت فوذحم طرشلا باوجو «لعاف 0 ءةسمخلا لاعفألا نم هنأل ؛نونلا

 مال ® ولف َتَعَص دق :هلوق وه سيلو (ُحَيَلَع
 همزج ةمالعو «طرشلا لعف ((ْوْدِيْصَت)و ءمزاج طرش فرح (ْنِإ)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا
 هيلع فوطعم هنأل ؟ (ْوُهَتَت) 9 ا ا «ةسمخلا لاعفألا نم هنأل ؛نونلا فذح
 .# ر E ET َّنِإَف :ىلاعت هلوق طرشلا باوجو

 نم هنأل ؛نونلا فذح همزج ةمالعو «موزجم عراضم لعف (ناََت )و .ةيهان (0) :بارعإلا (©

 آ ,Ea «لعاف اَْنإ )و «ةسمخلا ةلثمألا



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا .o ظ 1 د 10

 :نوكسلا قي را ةلكلا فرح فخ امدح
 ءواولا (ٌعْدَي) نمو ءاهيلع ليلد اهلبق ةحتفلاو «فلألا (َسْخَي) نم موزجملاف

 .اهيلع ليلذ اهلبق ةرسكلاو «ءايلا (ِدْيَي) نمو ءاهيلع ليد اهلبق ةمضلاو

 (ْيَرْخْت)و (يفاخت)و (اَوُمكت)و (اوُريْضَت)و (اَبْونَت)ف «خلإ (...لاعفألا يفو) :هلوقو

 لاعفألا نم اهنأل ؛نوكسلا نع ةباين نونلا فذح اهمزج ةمالعو «ةموزجم لاعفأ

 يدينا

© 86 8 



 بارعإلا تامالع ةفرعم باب |

 لصف

 ٌمسفو «تاكرحلاب ب رعي هس :ناسسِف تاَيّرعملا م مدفن دقت ام ٌعيِمج

 ( 4 برع

 ‹ريسكتلا م عمو «درمَملا :عاونأ ةقئرا ٍتاكرحلاب ب رعي يذلا

 . يش هرِخآب لص / يذلا نا لعفلاو < مِلاَسلا ْكْنْوُمْلا محو

 صفح ُهَنإَ يك جدأ َناَك 0 فرصتي ال يلا مسالا
 لَآ

 لآ) هيلع لحدث وأ فّضُي مل ام ةَحتفلاب |

 500 تضل ُمِلاَسلا ْتَنْوُملا محو

 .هرخآ ٍفْذَحِي ْمَرْخي هاف رخآلا لتعُملا ٌعِراَضُملا لعفلاو

 .َكِلَذ ةلثمأ ديدي

 ر غ ليغ اي یک وا نيرا دک تم ی
 .ُةَسنَملا هلئمألاو ءٌُةَئَسلا ءامسألاو ءويَلَع لمح امو مِلاَسلا رمل

 ىلع بارعإلا تامالع ركذ نم هلل فنصملا غرف ال ءخلإ ( ...لصف :هلوق

 نيفلؤملا نم نيمدقتملا ةداع ىلع لامجإلا ليبس ىلع اهيلع ملكتي ذخأ ءليصفتلا ليبس

 كلذ ةفرعمب نألو ؛هنهذ يف كلذل اًحيسرتو ئدتبملا بلاطلل اًنيرمت ىلاعت هللا مهمحر

 تابرعملا نأ ركذف ةيبرعلا ساسأ بابلا اذه نإ :ليق اذهو ءوحنلا يف رظنلا هل حتفني

 .ءارقتسالا كلذ ىلع لد اك امل ثلاث ال :يأ ناسق لاعفألاو ءامسألا نم

 وأ «ةرسكلاو «ةحتفلاو «ةمضلا يهو ثالثلا :يأ ( تاكرحلاب برعي مسقل :هلوقو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 فورحلاب بارعإلل لصأ نوكسلابو تاكرحلاب بارعإلا نأل ؛همدقو «نوكسلاب

 وأ «نونلاو «ءايلاو «فلألاو «واولا ينو ئا (فورحلاب بل رعد مسقو) :هلوقو

 ی او و 08

 .اهب بصني نأ هقح ناكو «ةحتفلاب ال :يأ 6رسكلاب بصني هنإف) :هلوقو

 .هب مزجي نأ هقح ناكو «نوكسلاب ال :يأ مرخآ فذحب مزجي هنإف ) :هلوقو

 .اهتداعإ ىلإ ةجاح الف :يأ (كلذ ةلثمأ تمدقتو ) :هلوقو

 اَهَلِبَق ام حوُتفَملا ءايلاب ٌرْجيو
 "س

 ع

 .اًقلطُم (ٍناتنثو ٍناكتثاو ناتثا)
A 3 22 . و < : 

 امهالك ينَءاَج) :وڪ «ريمضلا ا (هتفاضإ طرشي (اتلكو الك)و

 . © | )۱( ضا 1 و ۱ 5 0 و CP رک ا

 ن کو ا تو اكو الك تیارو ك
 ياَرعإ َناَكو «ةئالتلا ٍلاَوِحَألا يف فلألاب اتاك رِهاظلا ىلإ اًميِضأ

5 1 
3 

 ءرخؤم لعاف 65 )و «مدقم هب لوعفم يلا )و ةياقولل ولا )و ءضام لعف اج ) :بارعإلا ()

 ميال. ديلا فاضح: اهلا )و فاض رهو ا حلم ف 4 (قلألا): هش غو

 هلثمو «ةينثتلا ىلع لاد فرح (ُملألا )و «هباصتنا يف فلألا اهيلع دمتعي :يأ ءداعلل

 قحلم هنأل ؛ «اَهلا ) هبصن ةمالعو «هب لوعفم (هنلِك )و «لعافو لعف CF شالك )

 ءرورجمو راج (ميلكب )و «لعافو لعف (ثرَرَم )و «(هِئَتْلِك ) هلثمو ءهيلإ فاضم )اهلا )و
CEEهيلا :فاضم اهلا  E 



 | 0 بارعإلا تامالع ةفرعم باب]
 5 يابا دک نمار 726 ديا َكلِت يف ل باكر

 ١ (نينأرملا اكو 000

 .ةمضلا نع فلألا ةباين يف هفيرعت مدقت دق (ىنثملا امأف) هلوق

 تا ِناَدِْهلاَو ةنادنرلا | َءاَج) :وحن :يأ ‹خلإ (...فلألاب عفريف ) و

O N Nل نه رر وعي ا 0  
 وحن «روصقملاك ةثالثلا لاوحألا يف فلألا موزل يهو «ىرخأ ةغل هيف زوجيو ٠«برعلا

 «بعك نب ثراحلب ةغل يهو (ِناَدْ TE :هنادنزلا "ءاك

 .نيرخآو ءمعلخو «دیبزو

 هر اا وه اهو وکم ا نر هنأ اھ ام رو و

 .ةغل اهحتفو

 .(هلصأ طورش نم رثكأ وأ اًطرش دقف ام لك) :وه قحلملا (هب قحلأو) :هلوقو :

 ابو ءزاجحلا لهأ ةغل يهو اهوأ يف لصو ةزمهب ىلوألا «ناتنثو ناتنثاو) :هلوقو

 ةيناثلاو ٠٠[ :ةرقبلا] ه اًح َةَرْفَع اتن هني ترسناك ىلاعت لاق «ليزنتلا ءاج

 .ميمت ةغل يهو اهنودب

 .ىنعمو اًظفل ىنثملا عضو اهعضو نأل ؛ال وأ افيضأ ءاوس :يأ (اقلطم) :هلوقو

 .(ةَرّدَقُم ٍةَكَرَحِب ٍرْوُصْفَملاَك) :ظفلبف "بكاوكلا" يف امأو “هكاوفلا”نتمو "ةطوطخملا» يف اذك () -

 ؛ ٍفلألا 5 ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «لعاف (الك)و «لوألا لثم (ْنَءاَج) :بارعإلا )«

 لعف (ْثِيَأَو)و « (نْيَتَأْرَملا اتلك) هلثمو «هيلإ فاضم (نْبَلْجَرلا)و ‹فاضم وهو «رذعتلل

 «فاضم وهو «رذعتلل ؛فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «هب لوعفم (الک)و ‹« لعافو

 راج (الكب)و «لعافو لعف (ُترَرَم»و «(نئكأْرَملا اكلك) , هلثمو «هيلإ فاضم (ِنْبَلْجَرلا)و
 فاضم (ِنْيَلُجَّرلا)١و «فاضم وهو ءرذعتلل ؛فلآلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو «رورجو

 لا



u]ةر ةممهتم ىلع ةيهبلاةردلا ا  

 اَلَو ا اَلَو ءْنْثا) :لاقي الف «درفم امل تبثي مل ذإ ؛ةقيقح نيينثم انوكي مل نإو
 .ةمدقتملا ةلثمألاب ءافتكا امل فنصملا لثمي ملو ء«(تْنِي

 لعاف لوألا لاثملا يف (اَتْلِكَو الك) نم لكف «خلإ (...اهالك ينءاج :وحن ) :هلوقو

 اهبصن ةمالعو رورجم ثلاثلا يفو ءهب لوعفم يناثلا يفو ءفلألا (هعفر ةمالعو

 :ى ا :ةاقحلمف ایا الا اخو

 .روصقملاك ضفخلاو بصنلاو عفرلا :يأ (ةثالثلا لاوحألا ين) :هلوقو

 لوألا لاثملا يف (اَتْلِكَو الك) نم لكف «خلإ (...نيلجرلا الك ينءاج :وحن) :هلوقو

 ةمص ةردقم ةكرح اهيف بارعإإلا ةمالعو رورجم ثلاثلا ينو «لوعفم يناثلا ينو «لعاف

 .هيلإ فاضم امهدعب امو «رذعتلا اهروهظ نم عنم ةرسك وأ ةحتف وأ
| £ 

 ءاّيلاي ريو ُبَصِنُيو ءواولاب ريف :مِلاَّسلا ٍرَكَدُملا مج اأو

 نونا كوخ قرانا ذيب E حوُتفملا اَهَلِبَق ام روشكتلا

 ظ ااو نواس نوصراو .-َنيعسدلا لإ د لا ني هَّدعَب اَمو- نورشعو

 E E .نوُيِعو ."[نولباَوو] َنوُلهَأ
 ار و

al,رونلا] "را ىلا اود نأ : CYTیک نأ لد ف نإ  

 يک ارکلا# نم تاو کر7 نر «ةطوطقنملا# يف وجو سل 0

 همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (لتأي)و ةيهان (إل)و ءةفطاع (ُئاَوْنا) :بارعإلا )١(

 .عمجلاب قحلم هنأل ؛(ُاَوْلا) هعفر ةمالعو «لعاف (ُُنْوُأ)و :اَيْلا) وهو ةلعلا فرح فذح
 (َةَعَّدلا)و «لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج (نكْدِم)و .هيلإ فاضم (ٍِلّصُفلا )و «فاضم وهو

 (ْنَأ )ب اا عراضم لعف (ْودْوُي)و ءبصنو ردصم فرح (ْنَأ)و ؛(ِلْصضُملا ) ىلع فوطعم

 رورجم (ْنَأ) ب كوبسملا لعفلا نم لوؤملا ردصملاو «لعاف (ُئاَوْلا)و «نونلا فذح هبصن ةمالعو

 لوعفم (يلؤأ)و «ىبرقلا يلوأ مهنايتإ مدع ىلع :يأ (اَوَتْوُياَل ْنَأ لع) :هزيدقت ردفم رج قرف

 هرج ةمالعو «هيلإ فاضم (َىىْرّقلا )و ‹فاضم وهو «قحلم هنأل ؟©اي])) هبصن ةمالعو «هب

 .رذعتلل ؛ةردقملا ةرسكلا
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(۱) 

 دمو ۲١[« :رمزلا] هک يل الآ كف

 ۲١[« :فهكلا] "هک تین 5 تنل هک 3 اوبو 8
 وما اس 0[ ١ :رجحلا] “هک نع َناَنشْلا المج يذلا # کک

 :ةدئاملا] "+ مكيلهَأ َنوُمِهطت ام طَسَوَأ ّنِم 88 ء[١١ :حتفلا] ا

 َّنإ) ربخ فوذحمب قلعتم «ءرورجمو راج (َكِلَذ ِْف)و «بصنو ديكوت فرح َنِإ) :بارعإلا 0)

 ردنا ؟ةردنلا, هلا هبت ةيالعو هرم اهنا (ىركذ 3و ءادقبألا مال لارو ېدقم
 بالالار ءتاسس وهو. خاب ىج ف 4610 )هرج ةمالعو «رورو راج (ىلؤأل)و
 .هيلإ فاضم

 ت

 ٌتباَن وأ قجكشُم) :هريدقت ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج هلل )و ءأدتبم دملا ) :بارعإلا ()

 هنأل ؛6اَيْلا ١ هرج ةمالعو «هيلإ فاضم (َْئِمَلاَعلا )و ءفاضم وهو «(هل) تعن (ٌٍّبَر)و «(ِهَل

 .عمجلاب قحلم

 نبل )ب قلعتم ءرورجمو راج مهفهك ِْف) و «لعافو لعف اوبل )و .ةفطاع (ؤاولا ) :بارعإلا ©
 ينس )و «هيلإ فاضم تام )و «فاضم وهو «نامز فرظ (َّناَلَث )و «هيلإ فاضم اهلا )و

 هبصن ةمالعو «بوصنم وهو «ُكاهََلَت ) تنون نإ اهيلع نايب فطع وأ جئت ) نم لدب

 هرج ةمالعو رورجم زييمت ذئنيح وهو ينس ) ىلإ ئاست ) ةفاضإب ئرقو ءقحلم هنأل ؛4اَيلا )
 : قلم هنآ ا

 .روذشلا حرش يف ماشه نبا هلاق ءاعوفرم نآرقلا يف بسلا ) ظفل عقي ملو

 آملا )و «لعافو لعف (وُلَعَج )و .# َنِيمِسَتْفُملاا وهو هلبق رورجملل ةغد (نْيِذلا ) :بارعإلا ©
 هنأل ؛ناَبْلا ) هبضت ةمالعو «ناث لوعفم بضع )و ءاوريص : عت (وْلَعَج )ل لوأ هب كو

 .ةعابجلا واو ) دئاعلاو «بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو «عمجلاب قحلم

 ءرخؤم لعاف ُلاَوْمَأ )و ءمدقم هب لوعفم )و «ثينأتلل اَّنلا )و «ضام لعف نقش ) :بارعإلا )٥(

 63... قفل هنآلا اولا )ن ةنالعو اع ١) له فرط فأ ]وب هلا اف 6 )و
 :ةبلإ ةا

 اتا تون ةهريدقت تودع .لوعتلا تت نفرح قلعتم نورو راغ سزا ني ارعا

 = «لعافو لعف هْوْمَعْطَت )و «هيلإ فاضم لوصوم مسا ()و «فاضم وهو (ِطَسْرَأ ْنِم

 س



Ksأ ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 0 0 ظ  

n |تع ىف رارْبْلا بنتك نإ 88 1١[0 :متفلا] 4 مهيأ لإ #  

 ۸ اا "4 ولع ام كدا او

 .ةمضلا نع واولا ةباين يف هفيرعت مدقت دق (ملاسلا ركذملا عمج امأو) :هلوق

 ُتْيََرَو ءَنْوُحِلاَّصلا َنْوُديَّزلا َءاَج) :وحن :يأ «خلإ (...واولاب عفريف) :هلوقو
 طرتشي هنأ ىلإ ةلثمألا هذهب ترشأو .(َنيِحِلاَّصلا َنْيِدْيَّزلاِب ُتْرَرَمَو ءَنيِحِلاَّصلا َنْيِدَْرلا
 ملعب سيل هنأل ل (لُجَر) :عمج يف لاقي الف «ةفص وأ الغ نوک نأ هدر ف

 .(نالجَر َءاَج) :لوقت كلذ ا يف طرتشي ال هنإف «ىنثملا فالخب «ةفص الو

 «رهشألا وه اذهو ةحوتفم عمجلا يف نونلا نأ ىا (اهدعب ام حوتفملا) :هلوقو

 رعاشلا لوقك «ةرورضلل رسكت دقو

 ٍنْيهبْرَألا دَح ُتْرَواَج ْدَقَو ييي ُءاَرَكُشلا يفك اذار

 .ابيرق قحلملا فيرعت مدقت دق «خلإ (...ولوأ هب قلا :هلوقو

 (ْوُذ) وهو هانعم نم لب هظفل نم هل دحاو ال باحصأ :ىنعمب عمج مسا (ولوأ)و

 .بحاص :ىنعمب

 .(ىلاعتو هناحبس هللا ىوس ام لك) :وهو ماع عمج ماللا حتفب (نوملاع)و

 .هيلإ فاضم (ُفاَكْلا)و عمجلاب قحلم هنأل ؛ (ُءاَيْلا) هبصن ةمالعو ءهب لوعفم (وكيِلْمَأ )و 5

 .هيلإ فاضم (ُءاَهْلا)و قحلم هنأل ؟(2 الا هرج ةمالعو «رورجمو راج 28 لها لإ :بارعإلا 0١(

 .% a RES 3 نأ ل :ىلاعت هلوق نم (تِلَمْنَي)ِ رورجملاو راجلاو

 مال (ماّللا)و «هيلإ فاضم ( ٍراَرْبَألا)و ءاهمسا (تاكك)و «بصنو ديكوت فرح (ّنإ) :بارعإلا (0)

 رورجملاو راجلاو «قحلم هنأل ؛ (عايلا) هرج ةمالعو ءرورجمو راج (َّنِْيَلِع ِْن)و ءءادتبالا

 ضام لعف (ىَرْدَأ)و ءأدتبم ماهفتسا مسا ([م)و «ةفطاع (ُواَوْلا) و «(ّنِإ) ربخ فوذحمب قلعتم

 مسا (ام)و «لوأ هب لوعفم (ُفاَكْلا)و «(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «نيلوعفم بصنت

 ربخلاو أدتبملا ةلمجو «عمجلاب قحلم هنأل ؟(ُواَوْلا) هعفر ةمالعو «هربخ (َنْوُيإِع)و ءأدتبم ماهفتسا

 .([م) ربخ عفر لحم يف اهالوعفمو اهلعافو (ىَرْدَأ) ةلمجو «(ىَرْدَأ)ل ناث هب لوعفم بصن لحم يف
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 .ةفص الو ملعب سيل سنج مسا لجرك (ةّلاَع)و

 ام اذكو .(ٌرْشِع) :لاقي الف هانعم الو هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا (نورشع)و

 ئ نقلا رون

 ؛لقعي ال ثنؤمل ريسكت عمج وهو ةرورضلا يف نكست دقو ءارلا حتفب (نوضرأ)و

 ا ِتَجَرخَأَو 8 :ىلاعت هلوق ليلدب هثنؤم يهو «ءارلا نكاس ضرأ هدرفم نأل
 .اعطق لقعي ال امم يهو [؟ :ةلزلزلا] هپ اَهَناَعْنأ

 PRO TE حوتفم E عمج هنآل ؛ (َنْوُضَرَأ رك (نونس)و

 فلألاب هعمج يف مهلوق ليلدب (ُهَنَس ْوَأ ْوَنَس) هلصأو لقاع ريغ ثنؤم (ٌةَنَس)و لوألا

 .(ٌتاَهَتَسَو ٌتاَوَتَس) ءاتلاو

 همال تفذح يڻالثل اًعمج) هنوك يف (َنْيِنِس)© ناك ام لك (هبابو) هلوقب دارملاو

 َنْيْضِعَو ٍةَصِع)؟ كلذو بارعإلا اذه برعي هنإف (رسكي ملو تالا فاه اه فو

 .امهوحنو (َنْيِزِعَو ةَرِعَو

 .ةفص الو لعب سيل (ٌلْهَأ)و ةريشعلا مو لهأ عمج (نولهأ)و

 لقاع الو ةفص الو ملعب سيل (لياو)و ءريزغلا رطملا وهو لباو عمج (َنوُلِباَو)و
 .نآرقلا يف هعمج عقي ملو

 ماللا ديدشت عم «ماللاو نيعلا رسكب- (ِْزَع) عمج لصألا يف وه (نويلع)و |
 و ا و دفا ربا و ا يفر فاك ف یک 0
 .عمجلاب ةقحلم ظافلألا هذه نوك

 هذه. يصل كذا نأ وعيب «التلا »4: رتل" الر ناب رو زو هولا ةفلوت

 .هل قفتا ام بسح اهتلثمأ ضعب رك ذي ذخأ تاقحلملا

 هبصن ةمالعو لوعفم (يرُفْلا لْوأ)و ءواولا هعفر ةمالعو لعاف (لّْضَملا َقُلْوَأ)ذ
 هظفل نم هل دحاو ال ذإ قحلم هنآل ؛ءايلا هرج ةمالعو رورج (بابلألا لؤأ)و ءءايلا

 لعب سيل هدرفم نأل ؛قحلم هنأل ؛ءايلا ر ااو هيلا ناد اا



 ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ريسكت عمج هنأل ؛قحلم هنأل ؛ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم (نينس)و «ةفص الو

 .لقاع ريغ ثنؤم

 هعفر ةمالعو لعاف «انولهأ)و «مدقت اك هباب نم هنأل ؛نينس لثم (نيضع)و

 ا (کیلهآ)و واولا

 هدرفم نأل «قحلم هنأل ؛ءايلا اهيف رجلاو بصنلا ةمالعو رورجم (ههيلهأ)و -
 ظ ةع الور لفي ليحل

 هنأل ؛واولا هعفر ةمالعو عوفرم (نويلع)و ءءايلا هرج ةمالعو رورجم (نييلع)و

 نوكي هنإف (َنْوّدْيَر) الجر تيمس اذإ هلثمو ءعمجب سيل ةلاحلا هذه يف هنأل «قحلم
 .عمجب سيلو عمجلاب ىمسم هنأل ؛اًمحلم

 كلو لا كلو لا اا ندع ميتا قر لآ نر ننک :ةزن(كو

 .(ِدْيَر يال ُتْرَرَمَو ءِدْيَر يَالع ُتْبَأَرَو ءِدْيَو اَماَلُع َءاَج)

 ُتْرَرَمَو « ِةَيْرَْلا يِمِلْسُم ُتْئَأَرَو :ةَيرَْلا ْوُمِلْسُم ءاَج) :كلوق عمجلا يف هلاثمو
0 

 ص
 ر نم ټه د
 .(ةَيْرَملا یملشمب

a 7ےس پچ  

 م

 رخؤم ًادتبم (2أ)و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ُهَل)و ةيلاح (ُواَوْلا) :بارعإلا )١(

 .هرخآ يف ةرهاظ ةمح هعفر ةمالعو

 ءمدقم (َّنِإ) ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج )و «بصنو ديكرت فرح (ّنِإ) :بارعإلا (
 .هرخآ يف ةرهاظ ةحتف هبصن ةمالعو «رخؤم اهمسا (آ)و

 ب اضم (2 52و. فام رهو ل عوفرم ىلع فوطعم (ٌتاَنَي)و «ةفطاع (ًواولا) :بارعإلا (»
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 لا (نهلا) يف ْحَصْفألاَو

 ص OE .ةقوللا لع :تاكرتلاب

4 

 ُتْدَرْمَو ءَكاَبَأ ٌتْيَأَرَو ءَكْوُبَأ َءاَج) :وحن :يأ «خلإ (...واولاب عفرتف) :هلوق

 ,(ُّْد) ادع ايف ربتعم طرشلا اذهو ءاهدعب امل :يأ (ةفاضم نوكت نأ) :هلوقو

 .هرخآ يف ةرهاظ ةرسك هرج ةمالعو «هيلإ =

 (نئِخَأ)و ءاهمسا ةراشإ مسا (اَذ)و ( هيبلت فرح (ءاَهلا)و « بصنو ديكوت فرح نإ : بارعإلا )010

 .هيلإ فاضم (ُماَيْلا)و «ةبسانملل ؛لكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو ءاهربخ
 ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «هربخ (ُيِيَأ)و ءأدتبم ةراشإ مسا (اَذ)و «هيبنتلل (ُءاَهْلا) :بارعإلا (9)

 هلا نفانضم كلا )و فاطم وهو. ها

 «هرخآ مص هعفر ةمالعو « رخ (ْنَه)و ادم ةراشإ مسا )ادو ؟ةيينثلل (ءاَهْلا) :بارعإلا 06

 «هرخآ حتف هبصن ةمالعو «هب لوعفم (َنَه)و «لعافو لعف (ُتْبَأَر)و «هيلإ فاضم (ُفاَكْلا)و
 «هرخآ 0 هرج ةمالعو «رورجمو راج (نم) « لعافو لعف (ٌتْوَرَم)و .هيلإ فاضم (ُفاَكْلا)و

 :هزلا فاض (قاكلا)و

 .«هكاوفلا” نم تبثملاو «(ةّيموُرجلا) “بكاوكلا” نتمو ؟"ةطوطخملا» يف (4)



0 0 

 0 هلاق

 باو أف :يأ «خلإ (...تدرفأ نإف) :هلوقو

 .ةفاضإلا طرش ءافتنال

 ريمص وأ ء(ِدْيَر وْبَأ َءاَج) :وحن رهاظ ىلإ فاضت نأب :ينأ (لكتملا ءاي ريغل) :هلوقو '

NSوحن ءايلا ريغ مكتم وأ (ُهْوْبَأ َءاَج) :وحن بئاغ ريض وأ «(كزبَأ َءاَج) : 

ES | 

 ؛ ةرهاظ تاکرحب تابرعم (خألاو »ار

 ةمضلا هعفر ةمالعو (َّنإ) ربخ (يِخأ)ف :يأ ءخلإ (... ءايلل تفيضأ نإف) :هلوقو

 .ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم 0 ءاي لبق ام ىلع ا

 كرو 5 و ر كمر ll َكْنَحَأ) : و (َكْيأ اذه) :هلوقو

 هلثمو .هيلإ فاضم (فاكلا)و «ةرهاظلا ةمضلا هعفر - اھ نع (َكِبْبَأ)ذ

 ءِناوَبأ ءاج) :وحن ارجو اًبصن ءايلاو ءاّعفر فلألاب :يأ (ىثملا بارعإ) :هلوقو

 ٠ ظ ا ت ثللتو

 تار ا غ رسک عمج ناک ناف «هب 537 يذلا :يأ (عومجملاو) :هلوقو

 عمج ناك نإو «(َكِناَوْخِإب تَرَكَ ءَكَئاَوْخِإ تيارو ءَكَناَوْخِإ َءاَج) :وحن لصآلا ىلع

 ,als َنْوُبَأ َءاَج) :وحن ارجو اًبصن ءايلاو اعفر واولاب تبرعأ حيحصت

 2 0 ےس ےس

eو َنْيبَأِ تررمو  

 ةباين يف مدقت دقو «ٍهْيأ ني ُهْوُضِعأَف ١ :ثيدح هنمو «خلإ e :هلوق

 زئاج فورحلاب (نَمزلا بارعإ نأ ل 1 ا :هلوقب لاج فنصملا ا

 اهاكح ةغللا هذهو ا ہم ن «َكلاَتَه 0 « كونه اَذَه) :وحن ةليلق ةغل ىلع

 يجاجزلا الو «ءارفلا اهيلع علطي مل اهترهش مدعو اهتلقلو «برعلا نع هيوبيس
awr 



 ۾ نم لع ةجح ظفح نمو یر رع اتال هيوبيس ةياكحب نوجوجحم مهو «هريغو

 ا وهبني و ءاوسأللا هذه 5 -نهلا فقعي- هنوركذي ةاحتلا نم راك :يهكافلا لاق >

 .ّنُهل هتاواسم كلذ مهويف فورحلاب هبارعإ ةلق ىلع
 رفوأب لضفلا نم يظح E :كلام نبا لاق

 ھا .هنم ىلوأ نهيف رصقلا نكل (محلاَو «خألاو ‹بآلا) يف اًضيأ صقتنلا زوو .بيصن

 ر
e 

 وا و ا : وک عمت ريض وأ .(نالعفتو ِنالَعفَي)

 ٌُتَصِنُتو ءِنوُنلا توب غفرت امف .(نيلعفت) :ُوْمَخ ِةَبَطاَحُملا ةتوملا

 .نوُنلا ٍفْذَح 10

 ءامسألا نأ اى اهنايعأب ًالاعفأ تسيل اهنأل ؛كلذب تيمس (ةسمخلا ةلثمألا) :هلوق

 نإف ءاهتلزنمب ناك لعف لك نع اهب ىنكي ةلثمأ يه امنإو ءاهنايعأب ءاممأ ةتسلا

 اذكو كلذ ريغو (ِناَجِرْخَتْسَيَو ءِناَفِلَطْنَيَو ءِناَبَهْذَي) :وحن نع ةيانك (ِناَلَعْنَ)
 .اهظفل ىلإ ارظن ةسمخ تيمسو يقاوبلا

 نإف «نيتثنؤمل وأ نيركذمل نوكي نأ امإ ةينثتلا ريض «خلإ (...ةينثت ريمض) :هلوقو
 ءايلابو «(ِناَبَعْلَت ٍناَدْيَر ا ثثأ) :وحن نيبطاخملا ىلع ةلالدلل ءاتلاب أدب نيركذمل ناك
 نال ٍناَدْيَّرلا) :وحن نيبئاغلا ىلع ةلالدلل

 نادنه اَي (َْنَأ) :وحن 0 ناك ءاوس ءاتلاب الإ نكي مل نيتثنؤا ناك نإو 5-4

 .(ِناَبَعْلَت نادْنهلا) :وحن نيتبئاغل وأ ء(ِناَبَعْلت

 اي متن ) :وحن نيبطاخملا ىلع ةلالدلل ا اديز فا ويلا (عمج ريمض وأ) :هلوقو

 0 وا 5 ۽ َنْوُديَرلا) :وحن 0 لع pT ETE َنْوُّدْيَز ظ



 عفرلا نون فذحت 7 e وه اذه د توبشب عفرت اهنإف) :هلوقو

E 

 .مزاج الو بصان ريغل نونلا تفحم اک زك و) هلوق هنم دهاشلاو

 مدمن ا لع ي

 و عبر بارعإلا ِتامالَع َّنأ
 3 2 ََ 0 4 2 ع 0

 ٌرجلل ٌةَرسكلاو :بصٌتلِل ةَحتفلاو «عفرلل ٌةّمَّصلا :لوصأ ٌعبرأ اهني

 .مزجلل نوكشلاو

 e < ةمسصلا نع ابن ولن كن ركن :لوصالا هذه نع ةبئان عور ا al e ا

 E E وعلو قَحَتَفلا نع
 و يواع را ويا ّدَعبَس يف ٌهَعِقاَو َةَباَيتلا َّنأو اهي

 لَتعُملا ٌعِراَضُملا ُلعِفلا :ُتِلاَثل e ل عنج باب الا

 لا ا لا : شماغ الا :عبارلا رخ آلا

 ا :ٌعباَّسلا ااا

 .(ءىشلل ظاقيإلا) :ةغل هيبنتلا (هيبنت) :هلوق

 .يهكاف ها .(هلبق امم الامجإ مع ام ليصفتب مالعإلا) :احالطصاو

 عقاولا بارعإلا نأل ؛ةباينلا باوبأ ىمست باوبألا هذه (باوبأ ةعبس يف) :هلوقو

 ظ .لصألا نع بئان اهيف

 507 ةريره يبا نع (0:غ) غرب هل ملسم ظفللا أذهب مرح ثيدحلا 000(

 ٤ تباث ؟هكاوفلا” نتم يو ‹ طقف هدعب يذلاو اذه 8 باك “ةطوطخمل ا” ىف “باب” ظفل (۲)



 .ةرسكلا نع ةحتفلا يهو ةكرح نع ةكرح هيف بان (فرصني ال ام) :هلوقو

 .ةحتفلا نع ةرسكلا يهو ةكرح نع ةكرح هيف بان (ملاسلا ثنؤملا) :هلوقو

 ةثالثلا ةلعلا فرحأ وهو نوكس نع فرح فذح هيف بان (رخآلا لتعملا) :هلوقو

 ا دالا

 ةحتفلا نع ءايلاو ةمضلا نع فلألا وهو ةكرح نع فرح هيف بان (ىنثملا) :هلوقو

 .ةرسكلاو

 نع ءايلاو ةمضلا نع واولا وهو ةكرح نع فرح هيف بان (ملاسلا ركذملا) :هلوقو
 .ةرسكلاو ةحتفلا

NESعع هنفرعم ةيفن  lSكلالاوب ةدضلا عع و اولا  
 .ةرسكلا نع ءايلاو ةحتفلا نع

 نوكس وأ ةكرح نع فذحو ةكرح نع فرح هيف بان (ةسمخلا ةلثمألا) :هلوقو

 هلك كلذ ليصفت مدقت دقو نوكسلاو .ةحتفلا نع ةفوذحمو ةمضلا نع ةتباث نونلا وهو

 .هلل دمحلاو ةلثمألا عم

© $ © 



 ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 هو

 وف

(£) 

 ل ثالثلا تالا ردم

 یاو ئعالغ) ءو ڪا ءاَي ىلإ ٍفاََضُملا مشالا

 ءىقلا) وغ ءةمرال فلآ ةرهآ يلا بّرعتلا مسالا يفو

 .اروُصقَم ىّمسُيو «(ليبُخو 0 (ىَمْطْصُملاَو

 مزال ءاي ُهْرْخآ يذلا ٍبَرْغُملا مسالا يف ٌةَرْسَكلاو ُةّمَّصلا ُرّدقُتو .
 ىّمسيو 0 ي ا ا e ام زوشكت

 a 30 هلل

 7 وک: اال او لكعملا عِراّضملا لعفلا ف فلا يعل ُرَّدقُتو

 ٌلَتعُملا َعِراَّضُملا ٍلعفلا يف طَمف ُةَمَّصلا ٌرّدَقُتو 2 (ىشخي نلو ىشخي

 ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (َعْدَي)و ءاقوذحم (ْرُكْذاذِب قلعتم «نامز فرظ (مَوَي) :بارعإلا

 (عاَدلآ)و «لقثلا اهروهظ نم عنم «نينكاسلا ءاقتلال ؛ةفوذحلا (ِواَوْلا) ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر

 .لقثلا اهروهظ نم عنم اًفيفخت ةفوذحملا (ِءاَيَلا) ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو لعاف

 ءرورجمو راج (ِاَدلأ إلو ء[۷:رمقلا] دور # يف (واولا) نم لاح (َنيِيِطْهُم) :بارعإلا
 .لقثلا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا (ءايلا) ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 ءهب لوعفم (َِعاَد)و «لعاف (ُواَوْلا)و «نونلا فذح ىلع ينبم ءرمأ لعف (اًوْيْيِجَأ) :بارعإلا
OEE eerاا  

 ‹فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (ىَخي)و ءأدتبم (ٌدْيَر) :بارعإلا

 (ْنَل)و ءأدتبملا ربخ ةلمجلاو «(وه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ءرذعتلا اهروهظ نم عنم

 - ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «(ْنل)ب بوصنم عراضم لعف (ىَننخي)و «بصنو يفن فرح



 د

 ْنَل) :وحخ ةحتفلا ٌرهظَتو .(يمُرَيو ْءوَعْدَي) :ْوْح ءِءاَيلا وأ واّولاب وع

  .َمّدقَت اك ٍفذَحلاب ِةَنالَثلا يف مزج لاو «(ِييْرَي لو |.

 تاكرحلا ريدقت اهيف رثكي ىتلا عضاوملا ركذل دوقعم لصفلا اذه (لصف) :هلوق

 .لاعفألاو ءاممألا يف اهضعب وأ اهلك

 (ئباَلُعِب ُتْوَرَمَو ءْيِباَلَغ تيارو ءْيِباَلغ َءاَج) لوقت (ينباو يمالغ :وحن) :هلوقو .
 نم عنم ماكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم تاكرحب برعم ةلثمألا هذه يف (ئاّلْغ)ذ

 لبق اهب اوتأي نأ اومزتلا برعلا نإف «ةرسكلا يهو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ

 ھو س
 هلثمو «هيلإ فاضم (ُءاَيلا)و فاضم (مالع)و ءدحاو نأ ين نيتكرح لبقي ال دحاولا 2 د 8 14 3 2 5 1/3 ۹ a 55 هب

 .(ئبا)

 .رصقلا نم ذوخأم :روصقملا (اروصقم ىمسيو) :هلوقو

 GT EE فلا وع e 4( يوكل: اقل وعر
 .(دودمملا)و (روصقملا) :مهوقب بسنأ لوألا

 ُتَْأَرَو ىلا َءاَج) :لوقت «فلألا كيرحت رذعتل ؛تاكرحلا هيف تردق امنإو

Eعنم فلألا ىلع ةردقم تاكرحب برعم ةلثمألا هذه يف (ىتُمْلا)ف  

 ظ .رذعتلا اهروهظ نم

 هنأل وأ «تاكرحلا ضعب هنم صقن هنأل ؛اًصوقنم يمس (اصوقنم ىمسيو) :هلوقو

 .صقن فذحلاو (ٍضاَقَو عاد) وحن نيونتلل هرخآ فذحي

 لبقت ءايلا نإف .ظفللا يف لصاحلا لقثلا لجأل ةرسكلاو ةمضلا هيف تردق امنإو

 :ةففللا N كر يظن[ وب .:ئايبلاع هلق اهدكالو, هلك

 ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو «لعاف لوألا لاثملا يف (عادلا)ف
022200002 

 .(وه) هريدقت ازاوج هبف راسم هلعافو .رذعتلل ؛ىلآلا -



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ظ | ' 200

 .لقثلا اهروهظ نم عمه اًفيفخت

 (هّلا َيِعاَد)و «هلبق يذلاك ةردقم ةرسك هرج ةمالعو رورجم يناثلا يف (عاَدْلا)و

 ا ا هيفا ترهط رها ع ت افا ف

 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوألا يف (ىّتخي)ف «خلإ (...ىشخي ديز :وحن) :هلوق

 ةمالعو (ْنَل)ِب بوصنم يناثلا يف (ىَتْخَي)و رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا

 ظ .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن .

 ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف اهنم لك (يمريو وعدي) :هلوقو

 (َوْعْدَي ْنَل) :وحنو لقثلا اهيف اهروهظ نم عنم يناثلا يف ءايلا ىلعو لوألا يف واولا ىلع

 هلثمو واولا ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو (ْنَلاِب بوصنم عراضم لعف (وُعْدَيَ

 .(يج ْرَي ْنَل)

 .اهتفخل اهيف ةحتتفلا ترهظ اغغنإو

 ْمَلَو ُرْغَي ملو ( سَ ْمَل) :وحنو مزجلا يتمالع يف :يأ (مدقت ا فذحلاب) :هلوقو
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 لا بارمإلا تامالع ةقرعم باب] ٠
۶ : 

 ص
 موقت ٌةَدِحاَو وأ عسي لع نِي ِنااِع هيف ام :فرصنَي ال يذلا مسالا
 000 لاا

 ,ُتيِنَأَتلاو «لدعلاو «لعفلا نزوو «ءُممجلا :يه ٌعسَّنلا ُلَلِعلاو

 لاو لاو ::قاثذت دارا ُنوُنلاو ُفلألاو «ُبيِكَرَتلاو «فيرعتلاو

 :رعاشلا لوق اهعمجي

 ٠ هس 62 4 lT ترم ,A o 8: ا هاا tT م 4 مسا هادم

 "امك دق فصقولاف ةّمجع دزو ر ةفرعَمب E E ت

 لصألا اذه نع هجرخي امنإو افرصنم اًبرعم نوكي نأ 7 يف رمال نأ معا
 هجوب اعرف هنوكب لعفلا هباش نإو «ينب فرحلا هباش نإف «لعفلاب وأ فرحلاب ههبش
 .فرصلا نم خبه اهركذ ند | هوجولا نم

 ‹ نيكمتلا نيونت هل لاقي يذلا فرصلا ¿ نيونت ْنّوَُي ال هنأ فرصني ال هنوك ىنعمو

 .ةينكمألا نيونتو

 :عبس ظفللا ىلإ ةعجار يهو مسالا يف يتلا ةيعرفلا للعلاف

 .دحاولا نع عرف وهو «عمجلا :ىلوألا

 .هنع لودعملا نع عرف وهو «لدعلا :ةثلاثلا

 .ريكذتلا نع عرف وهو «ثينأتلا :ةعبارلا



 ةيمورجآلا ةممتم ئلغ ةيهبلا ةردلا

 .دارفإلا نع عرف وهو «بيكرتلا :ةسماخلا

 .هيلع ديزملا نع عرف امهو «ناتدئازلا نونلاو فلألا :ةسداسلا

 .ةيبرعلا نع عرف يهو «ةمجعلا :ةعباسلا

 :ريغ ال ناتنثا ىنعملا ىلإ ةعجار يهو مسالا يف يتلا ةيعرفلا للعلاو

 .ريكنتلا نع عرف وهو «ةيملعلا هب دارملاو فيرعتلا :امهادحإ

 .اعست عومجملا راصف .فوصوملا نع عرف يهو ةفصلا :ةيناثلا

 ةدحاو وأ ةيونعم ىرخألاو ةيظفل اههادحإ ناتيعرف ناتلع مسالا يف دجو اذإف'

 مسالا نع نيتيعرف لعفلا يف نأل ؛كلذو «لعفلل اهباشم ذئنيح راص ا(هماقم مؤقت

 ىلع ردصملا ظفل نم قتشم لعفلا ظفل نإف «قاقتشالا يهو ةيظفل :اهادحإ

 لعفلا نإف ةدافإلا يهو ةيونعم ىرخألاو ءهنم قتشملا نع عرف قتشملاو «حيحصلا

 نا هباش الف هيلإ جاتحملا نع عرف جاتحملاو مسالا ىلإ ةدافإلا يف جاتحي

 .ةرسكلاو نيونتلا وهو لعفلا يف عنتمي ام هنم عنم

 دلو ىبلحلا ساحنلا نب ميهاربإ نب دمحم نيدلا ءا :وه (رعاشلا لوق) :هلوقو ٠

 ۰ SNE E O يفوتو ه(771)ةنس

 ENE OEE  ةييقالا نإ نق فرصا ةناوم
 ظ .خلإ الوداع نرو ْعَمجا

 .قالطإلل فلألاو اهدع هب لمك دق :يأ ميلا ثيلثتب (اَلْمَح) :هلوقو

 ٌةَعِبِص يهو «عومجلا ىّهَتنُم ِةَعِيِص ىلع َنوُكي ْنأ ةطرش عمجلاف
 و (َلئِعافم) وأ ماتو ماركو ءدجاَسَم) :ۇخن (َلِءاَقَم)
 ِنيِنَلِعلا نِي ىلوألا ٌهّلعلا يه هللا وذهو .(َريناَكو «تيراخكو « َحِبِباَصَم)

 .نيتلعلا ماقم موتو اهّدحَو فصلا عَن د اهني ٍةَدِحاَو لک ن تلا

 ضش
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 e تم نك اكل كيما وتلا نيت نم :هلوق

 ةرم ريسكت عمج اهعمج نكمي ال ثيحب ةيعمجلا ةيا تغلب ةغيصلا هذهف رثكأ وأ نيترم

 عمجي مث .(بّنُكأ) ىلع عمجي (تلَك) :الثف ةغيصلل ريغملا اهريسكت ىهتناف 0

CSلع  aoديم له هيأ هلل: هع عمك نأ روع  
 .ريسكتلا عومج اهدنع تفقو

 «(نافرح هريسكت فلآ دعب ءاج رسكم عمج لك) :اهنأ مھدنع اهطباضو

 ء(يم هلوأ نوكي نأ نيب قرف الو «(َحْبباَضَم)© نكاس اهطسوأ ةثالث وأ «(دجاَسَم)ك

 .فنصملا كلذ ىلإ راشأ اك «(َرِناَتَدَو مارَد)ك ال وأ لثم اک

 هللا لوقو ‹«(حیباصمو ا تررم) :كلوقك خلا (...دجاسم :وحن) :هلوقو

 ءاي ام هل نوعي و ٠5[ :ةبوتلا] © ورڪ َنِطاَوَم ىف ُهَّل مكر دل دل ]ل ىلاعت
 e (َحِْئياَصَم)و «(دچاَسَم) نم لكف [1۳ :ابس] # َليِثَيَو بير نم
 عنالاو «فرصنم ريغ هنأل ؛ةحتفلا هضفخ ةمالعو ضوفخم .(لْيئاَت)و «(َتُيِراَحَم)و

 .عومجلا ىهتنم ةغيص فرصلا نم اهل

 :هب ٌُدارملاف لعفلا ُنْرَو اأو شش

 ءميملا ديدشتب (َرَمَش)* لعفلاب ٌصاخ ِنْرَو ىلع مسالا َنوكي ْنأ

 NEN قو هوقو( قاطنا راو .هولوخنملا تاكلون ( كيرلا
 .كلذ نِي نِم ِءيشپ اذإ ‹ لصَولا ةَّرمَم

 هێزو يف ٍلعِفلِ كراس وهو لعفلا ةداّيزك ٌةَداَيِز ِهِلَوَأ يف َنوكَي وأ
4 

 دنا e «دیزّيو َدمخأ)ک

aالإ ذوذش ريغ نم يبرعلا منيا هرب كيك : يأ (لعفلاب صاخ)  

 .هريغل ليقو «جاجحلل :ليق «سرف ىلع ماع :ميملا ديدشتب (َرَمَش)؟ لعفلا نم الوقنم

TTTبكا ركلا» و  



 ةيملعلل ؛فرصنم ريغ وهف TE رُمَشسي) هلعاف نم رج 7-5 نم e وهو

 .لعفلاب ةصاخلا نازوألا نم هريغ هيلع سقو صتخملا لعفلا نزوو

 فرصلا عنمي ال لعفلاب صاخلا نزولا نأ :يأ (كلذ نم ءيشب يمس اذإ) :هلوقو

 وأ «لوهجملل ينبلا (َبِرُض) وأ (َرَمْش)ِب اًصخش تيمس اذإ كنإف ةيملعلا عم الإ

 نزوو ةيملعلل ؛فرصلا نم هتعنم لعفلاب ةصاخلا نازوألا نم اهريغ وأ (َقَلَظْنا)

 . ةزمهلا عطقب (َقَلطْنأب ُتزَرَمَو « قَلَطْنَأ ُتْيَأَرَو ُقَلَطْنَأ ءاَج) :لوقت صتخملا لعفلا

 نإف «تيأن فورح نم فرح ةدايزب اءودبم نوكي نأ :يأ (لعفلا ةدايزك) :هلوقو
 لدت ال مسالا يفو ىنعم ع لدت لعفلا يف اهنأل ؛مسالا نم ةدايزلا هذهب ىلوأ لعفلا

 ؛ (ٍبْلُك) عمج ماللا ضو فاكلا نوكسو ةزمحلا حتفب (ٍِبْلُكَأ) :وحن كلذو «ءيش ىلع

 :وحن ىنبعم ىلع لدت هيف ةزمهلا نإف ؛لعفلا فالخب ىنبعم ىلع لدت ال هيف ةزمحلا نإف

 .ملكتلا ىلع ةلاد هيف ةزمهلا نإف ؛(َتَنُك) عراضم اضم (ْتْكأ)

 نم عونمم ةعبرألا هذه نم دحاو لكف هثلاث رسكو هلوأ حتفب (سجرنو) :هلوقو

 .لعفلا ةدايزك ةدايز هلوأ يفو «لعفلا نزوو «ةيملعلل ؛فرصلا

 .ةيلصألا هتغيِص نَع مسالا ٌجورُخ :وهف ديلا 1

TE Îكان وب نقش زير قاع رت يي  US Gg 
 هك

 لوألا :دّدَعلا طظافلا نع ةلودعم ااف .(ةركعلا' ىلإ 7 (ََبْرَمو

NT 

 نع َدْعَب لعف نم لوقنملا نأل ؛عطقلا هب ىمسملا لعفلا يف لصولا ةزمه كحو :يرهزألا لاق ()
 نإف (رادتقا)ك مسا نم لوقنملا فالخب «ةزمحلا عطقب كحف «ءامسألا نم هرئاظنب قحتلاف ءهلصأ

 قحتسي ملف ءهلصأ نع دعبي مل مسا نم لوقنملا نأل ؛ةيمستلا دعب اهلصو ىلع ىقبت ةزمهلا

 )57١/7(. "حيرصتلا” ها .هل وه اع جورخلا

 مل امنإو «ةرهاظلا لا هبصن ةمالعو «لاح ا «لعافو لعف (ٌمْوَملا َءاج) :بارعإلا (0)

 ةمالع نأ الإ .(َىْنَم ٌمْوَملا ءاَج) هلثمو «يقيقحلا لدعلاو ةيفصولل ؛فرصنم ريغ هنأل ؛نوني
 ظ 2 .رذعتلل ؛ةردقم (َىتَم) يف بصنلا
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EE TTSاذكو ء(نيتا نينا اوُءاَج) :(قثم مومل  

 .يتابلا يف

 .(لَحْزو َرْفُزَو َرَمْع)5 (لعف) ٍنْزَو لع يق مالعالاک اريِدقت ؟ ااو

 ةكمعلا ُديَع ٌةرهاظ لع اهيف سيو يفركلا نم ةعونمت ثقي ا اان
 .(لِجاّرو ٍرِفاَرو ا" ماَع) ْنَع ةَلوُدْغَم اأو ءلدعلا اهيف اوُرّدَ

 . (ٍرْوَلا ضيقن) :اهنم «ناعم هل ةغل وه (لدعلا) :هلوق

 .خلإ ( ...جورخ) :هلوقب فنصملا هركذ ام :احالطصاو

 عنم ريغ ليلد هيلع لدي يذلا) :وه يقيقحلا لدعلا «خلإ (...اًيقحت امإ) :هلوقو

 مضب (َلاَعف) ناتغيص هلو ةيفصولا عم فرصلا عنمي وهو (رركملا ىنعمب هنوكك فرصلا

 نم ناعومسم اهو .خلإ ...(َدَحْوَمَو دعا )ك نفل ميملا حتفب ب (ُلَعْفَم)و ؛ءافلا

 .حصألا ىلع ةرشعلا نم يتابلا يفو «قافتاب ةعبرألا ىلإ دحاولا

Eام نأ كلك هلأ أ ىلع ليلدلاو :يهكافلا لاق (يقابلا يف  
 لادلا قفاويل ارركم اضيأ ظفللا نوكي اًرركم ىنعملا ناك اذإ هنأ لصألاو رركم
 ها .رركم ظفل اهلصأ نأ ملعف لولدملا

 لبو ّقْنَم ديا لو ل ىلاعت نر ن لإ معه ۷ ظافلألا هده: ةززاثك
 َقْتَم سلا ني مک َباط اَم کناف #ىلاعت هلوقك ءالاوحأ وأ ١[ :رطاف] 4 عر
 1 ٍليَللا ٌهالَض ١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك اًرابخأ وأ [" :ءاسنلا] ا تکو

 نم لاوحأو «ىلوألا ةيآلا يف (ٍةَحِنْج ٍةَحِنْجَأ)) توعن (َعاَيْرَو :تالو «قلم)ف ام

 .اهه و ةيناثلا (ىتنم)و «(ُةاَلَص) ربخ ثيدحلا يف ىلوألا (ىتنَم)و «ةيناثلا يف ءاسنلا

 (فرصلا عنم الإ هيلع لدي ال يذلا) :وه يريدقتلا لدعلا (اًريدقت امإو) :هلوق

 .(لِجاَر ْنَعَو ٍرِفاَر ْنَعَو ٍرِماَع ْنَع) ::بكاوكلا» يف ()
 .مَئِِر رمع نبا نع (59) قر ملسمو ء(٠4۹) مر يراخبلا هجرخأ «هيلع قفتم ثيدحلا (۳)
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 .ةيملعلا عم ٠ فرصلا عنمي وهو

 ؛هريغ رذعتو هناكمإل «لدعلا اهيف اوردق امنإ «خلإ (...لدعلا هيف اوردق) :هلوقو

  لعاف نع ةلوحم اريثك تدرو دق (لَُث) ةغيص نأ عم لقنلا مالعألا يف بلاغلا نآلو

 رذعتو هناكمإل :انلق امنإو (قساق)و (رداغ) نع ناتلوحم اإف (تَسُف)و (ِرَدُغ)ك

 :ةتس عم فرصلا عنمت ةيملعلا نأل ؛هريغ

 «ثينأتلاو «بيكرتلاو «لعفلا نزوو «ةَمْجٌُعلاو ءنونلاو فلألا ةدايزو «لدغلا

 ( .لدعلا ريدقت نيعتف ةيفتنم ةسمخلا هذهو

 «رمع ١ قو رع ةسمخ ناكف ةلودعملا مالعألا نم عمس ام يصحأ دق :ةلئانف

 ‹ ىحجو («لعثو وعو «فلدو ‹ حزفو ‹حمجو «مثفو ءمشجو «رفزو «لحزو

 :رعاشلا لوق يف ةعومجم يو و ‹لبهو « رضمو م

 لزرع لف إ٠ EE تشر نإ

 ا لس E فدي بلا

 لده اًوْرَكَداَه ْمُمَكُمَو لم رم لب ىَحْجَو
CE LEN ) 

 ةَروُصَقَم فِلَألا ِتَناَك ءاوَس اًقلطُم ٌفرّصلا غنم ٍفِلَألاِ ُثيِناَكلا

 َءايِركرو َءاَرمحو َءاَرْحَص)ك ًةَدوُدَم ثئاك وأ «(ىَرْكِذو ىّصرَمو ٌلْيُخاك

Csاو لک نيل نيتلعلا نم ةَيِناّنلا د م ةَّلعلا هذهو  

 .نيلعلا م ا اَنَم موقت اهّدحَو فرصلا م نمت (هنم

 عنمت -ةددمم وأ تناك ةروصقم- ثينأتلا فلأ ‹خلإ (...فلألاب ثينأتلاف) :هلوق

 :وحن ةفرعم وأ «(ءارخص)و (ىَركِذ) :وحن ةركن اموحصم ناك ءاوس اهدحو فرصلا



 2 هيي ميس اسس

 :مدقت ا مسا :(ءاَيْسَأ)و (ىَّضْرَم) :وحن اعمج وأ «مدقت اک ادرفم «(ءاَيْرَكَر)و (لَْل)

 یوو كلذ 88 ىلاعت لاق «(ءاَيّرَكَّرو 0 تو 00 .(ءاَرْتع)و (قْيُخ) :وحن ةفص وأ

 5 و ١ للا ې یھت کنی کی و نویس ن ا معو ۱١٤[« :دوه] 4 تیک

 نم لكف ٦٩[ :ةرقبلا] © ُهآَرْفَص ر تإ و 05٠0١ :ةئالا] هيأ نع اولن
 هل عناملاو «فرصلا نم عونمم (ءاَرَمَص E E ىَرْكِذَو َءاَيْرَكرَو < يل
 وأ ةرويقنم ثينأتلا فلأ

 ٍرْكَذُمل الع َناك ٌءاوس ةَيِمَلَعلا عم ٌفرَّصلا ُعنمَيف ِءاَّنلاب ُتيِنَأَتلا امو

 ظ a ْثَنْوُمل وأ :(َةَحْلَط )5

 ٠ ْنكل ةيملعلا َمَم ٌعنميف ِءاَّنلاب ِثيِنَأَتلاك وهف ّيِوَتعَملا ُثيِنأَتلا اأو

 ٠ سالا َنوُكَي نأ طرشب

 .(داعش)ك ٍيفدحأ ثالث ىلع ادئاز
 ٠ .(َرَفَس)؟ ِطَسَولا َكَرَمُم ايثالث وأ
 | هورس لا طحن نكاح

 رر ةأرما ےس اذإ اک لولا ىلإ ركذتلا ني رھ وأ
 .ٌنسحألا وُهو هُكرَتو فرَّصلا راج (ٍدْعَدو ٍينه)ک َكِلَذ نمْء يس نكي مل نف

 :ماسقأ ةثالث ىلع فلأ ريغب ثينأتلا نأ ملعا «خلإ (...ءاتلاب ثينأتلا امأو) :هلوق

 َةَحْلَط)© (ركذمل مع وهو ثينأتلا ةمالع هيف ناك ام) :وهو :يظفل ثينأت

 .مهوحنو (َةَدْيَبَْعَو «َةَرَمحَو

 (ثينأتلا ةمالع هيف سيلو «ثنؤمل اعوضوم ناك ام) :وهو «طقف يونعم ثينأتو
 ( .(ًداَعْسَو «ْرَمَو ءتَنْيَراك

 (ثنؤمل عوضوم وهو ثينأتلا ةمالع هيف ناك ام) :وهو يونعم يظفل ثينأتو ظ
 :يأ ءاّقلطم ةيملعلا عم فرصلا ناعنمي ريخألاو لوألاف (ةّيَقْرَو ةَقْئاَعَو «ةَمِطاَق)ك
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 .فنصملا اهركذ طورشب ةيملعلا عم فرصلا عنمب 0 ا

 ُتْرَرَم) :وحن ثينأتلا ءات ةلزنم عبارلا فرحلل اًلليزنت :يأ (داعسك) :هلوقو

 نم لكف ء[١7١ :ءاسنلا] ى لإ اهلا ءُدَتَمِلَكَو 9 :ىلاعت هلوقو «(داَعْسب

 يونعملا ثينأتلاو ةيملعلل ؛فرصنم ريغ هنأل ؛ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم (َمْرَمَو َداَعس)

 ماق طسولا كيرحت نآل ؛منهج تاقبط نم ةقبط ىلع لع :وه (رقسك) :هلوقو

 نكاس فالخب فرصلا نم عنف 9 لقثف ءاتلا ماقم مئاقلا عبارلا فرحلا ماقم

 رورجم (َرَفَس)َو 0147 :رثدملا] َرَثَس يف ڪس ام ¥ :ىلاعت لاق يتأيس اک ءطسولا

 .يونعملا ثينأتلاو ل فرصنم ريغ هنأل ؛ةحتفلا هرج ةمالعو (ف)ب

 .برعلا ناسل يف ةمجعلا لقثل «سرافب دلب مسا- ميجلا مضب (َرْوُجك) :هلوقو

 َكَداَع ّلَقُث هل لصح ثنؤملا ىلإ هلقنب هنأل :يأ «خلإ (...الوقنم وأ) :هلوقو

 .فرصلا نم عنف ظفللا

 اًيثالث هنوكل ؛هظفل ةفخ ىلإ رظن فرص نمف :يأ (هكرتو فرصلا زاج) :هلوقو

 دقو يونعملا ثينأتلاو ةيملعلا اهو نيتلعلا دوجو ىلإ رظن عنُم نمو «طسولا نكاس

 :رعاشلا لوق يف نارمألا عمتجا

 ٍبكغلا يف دغ قش ْمَلَو ذغك ارزي لطب غل مك
 .اًيناث هعنمو ءالوأ هفرصف

 يف ءارقلا هيلع قفتا اذهو روهمجلا بهذم اذهو كرتلا :يأ (نسحألا وهو) :هلوقو

 2114 :فسوي] #4 َرضِم اولد 4 :هلوقو «[47 :سنوي] ايوب رضب ## :ىلاعت هلوق

 :يأ نيعم ريغ هنأل 1١[« :ةرقبلا] # اضم ْأوُطيَهآ # :ىلاعت هلوق يف فرص اغنإو

 انضم الا نها رقم

  لعفلا ِنْرَو عم فْرَّصلا غنمو ةيملعلا هب ُدارملاف فيرعتلا اأو لل 0 000007 4 م ظ 7 م 74 سيء 1

 دق اک ْتِينَأَتلا عمو و لک لذعلا ((ديزَيو سا



 اک ةَمحعلا عمو «(ناتغ)ک u ىفلألا عمو ‹ّيجزَملا بيكرتلا عمو

 ا

 «تارمضملا فيرعت نأل فراعملا نم اهريغ نود :يأ (ةيملعلا هب دارملاف) :هلوق
 ماكحأ نم فرصلا عنمو تاينبملا يف الإ دجوي ال «تالوصوملاو «تاراشإلا ءامسأو
 روصتي الف ةرسكلاب فرصنملا ريغ رارجنا يضتقي ةفاضإلاو و اا

 .ةيملعلاب فيرعتلا الإ قبي ماخ فرصلا عنمل اببس انوك

 ةيظفللا للعلا عم فرصلا عنمت ةيملعلا نأ : يأ ءخلإ (.. .فرصلا عنمتو) :هلوقو

 .يتأيس اکو مدقت اک اهلك

 :هنب ل ےک و 0

 د الو «(َتْوَمَّرَصَخو لک

 (ِهْيَو) ٍريغب ٌموتخملا ُىجْرَملا کلا

 .ِةّيِمَّلَعلا عم الإ ٌفرَّصلا غنم

 ا عنم يف هب ربتعملا :يأ (بيكرتلا امأو) :هلوق

 يف :يأ 0 ام ثينأتلا نأ 00 لولا نم ايان زا ماو اسا العج نيمسا
 (ًكَبَلْعَب)لك حتفلا يهو ةدحاو ةلاحل مزالم هلبق امو زجكلا ىلع بارعإلا نأ
 .(َتِرَك ْيِدْعَم)ك ءايلاب ٌكاتعم ناك نإ نوكسلا وأ .(َتْوُمَرْصَح)و

 منص مسا وهو (ٍِلْعَب) نم بكرم ماشلا يف ةدلب ىلع ماع وه (كيلعب)ك :هلوقو

 نل وردو کعب وعدنا ليزنتلا يف اك «مالسلا هيلع سايلإ موقل ناك
 امسا العج مث ةدلبلا هذه بحاص مسا وهو (ُكَي) نمو ء[١٠٠ :تافاصلا] # يقل
 ُتيَأَرَو ءُكَبَلْعَب هِذَه) لوقت «يجزملا بيكرتلاو «ةيملعلل فرصلا نم اعونم اًدحاو
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 .نيونت نودب (َكَبلْعَبِ ٌتْوَرَمَو َكَبلْعَب

 مث (ٌتْوَمَو َرَصَح) نم بكرم «نميلا يف رطق ىلع ماع وه (تومرضحو) :هلوقو
 ِهْذَه) :لوقت ‹ىجزملا بيكرتلاو «ةيملعلل ؛ فرصلأ نم اعونم ادحاو اًيسا العح



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ەرە 2~

 ٠ َناَرْمِع)ك ةّبِمَّلَعلا عم َفرَّصلا ِناَعَتمَيف ِناَنَدِئاَرلا ُنوُنلاو فلألا اأو س

 .(َناَرْكَس) ءاّنلا لبقت الأ طرب ٍةَفّصلا عمو «(َناتُعو

 (ِناَعَتْسُم) ا اتناك نإف «ةيلصألا فورحلا ىلع :يأ (ناتدئازلا) :هلوق

 .ةملكلا تفرص «(ِنْحَطْلِل) ةبسن (ٍِناَحَط) :وحن ةيلصأ اهادحإ وأ

 زاج اهمدع يضتقي لصأو «ةدايزلا يضتقي لصأ نالصأ ةملكلا بذاجت اذإو

 ؛فرصنا (َدْعَب) :ىنعمب (َنَطَت) نم .ناك نإ (ِناَطْيَس) :وحن ءهمدعو فرصلا اهيف

 .ةدايزلل فرصني مل (قّرتخا) يعم .(طاش) نم ناك نإو. نونلا ةلاضآل

 نم ناو الا سكب لا ن وأ ىلا قم )ق

 ( .امهوحنو (ةَمِعلا) نم وأ ,(ِةَْوُفْعْلا)

 ةيملعلا عم فرصلا ناعنمت ناتدئازلا نونلاو فلآلا «خلإ (...نارمع)ك :هلوقو

 َناَثَعَو ءَناَرْمِع) :وحن .ءافلا ثلثم نالعف نزو ىلع مسالا ناك ءاوس :يأ اًملطم

O ETناعيا كو 1 ناهنطا ون  

 ءافلا حوتفم نالعف نزو ىلع مسالا ناك اذإ الإ ةيفصولا عم فرصلا ناعنمت الو

 ظ ظ ناس اك

 تبن مسا (ِناَدْعَس) :وحن فرصنا ةفص الو ملع ريغ ةدايزلا هيف ام ناك نإف

 .ٌولْؤللا راغص وهو (ِناَجْرَم)و

 ةّيِمَجَعلا عاّضوأ E ETE ا ا 9

 :ةعبرأ الإ ٌةّيِمجعَأ ءايبنألا ِءاَمْسَأ يجو ء(قاحسإو َلْيِعاَمْسِإو َمِيِهاَرْبإرك



 5 77 0 5 هلا دوهو ٌبيَعشو ٌحِلاَصو ٌدّمَحُ

 .هؤحنو (ٌماَجِل) فرض َكِلَّذِلو «ةّيمَجَعلا يف لع مسالا ّنوكي ْنأ

 .(ّطْولو حون) فرض َكِلَّذِلَو قَتالَّتلا ىلع اَدِئاَر َّنوكي ْنأو

 .فرصلا نم ةعناملا :يأ (ةمجعلا امأو) :هلوق

 تناك ءاوس برعلا ريغ عاضوأ نم نوكت نأب :يأ (ةيمجعلا عاضوأ نم) :هلوقو

 .مهريغ وأ دنا وأ «مورلا وأ «سرفلا عاضوأ ا

 فرعتو برعلا ريغ عاضوأ نم اهنأل :يأ (ةيمجعأ ءايبنألا ءامسأ عيمجو) :هلوقو

 يبرعلا ناسللا يف ءامسألا نزو نع اهجورخبو ءاه ةمئألا لقنب ةملكلا ٌةَمْجُع

 مالك يف عمتجي ال ام فورحلا نم اهيف عمتجي نأب وأ ءاهوحنو (َلْيِعاَمْسِإَو « َمْيِهاَرْبِإدك

 .كلذ ريغب وأ " (قينَّجْلَم جْلَم)ك فاقلا عم وأ ا عم ميجلاك برعلا

 فرصلا يف اهب قحلأآو ترم اذمهو «ةيبرع اهنإف :يأ «خلإ (...ةعبرأ الإ) :هلوقو

 اهمظنو (ُهَلْمَش ْنُص) :كلوق اهعمجيو «يتأيس اك اهتفخل :؟(ٌتْيِشَو طول حوت

 :هلوقب مهضعب

 بارعالا تامالع ةفرعم باب

 دمحم لاو طلو بيش ٠ خلاصو ڏو مَن ٌحْوْنَو ٌتْيِشَف
 .ء(هوحنو سرفلا ف عضوت يتلا هل ةلآلل سنج سا) .وه el) فرص كلذلو) :هلوق

 امال ا « ماج 9 :لوقت اهريغو «نابصلا”و ' 'حيرصتلا”و ' '؟سوماقلا» ٤ اےک

 اهيف ةملك لك اذكو ءٌبرَعُم ئسراف «ٌنَجْحِملا -ماللا حتفب- (ِناَجَّلْوَصلا) :*حاحصلا راتخم» يف لاق ©

 .ها .ماللا رسكب (ٌةَجِلاَوَصلا) عمجلاو «برعلا مالك يف ةدحاو ةملك يف ناعمتجي ال (نأل ؛ميجو داص

 8ر : يأ )كن يج 0 ةيسرافلاب اهلصأو ‹«ةبرعم «ةراجحلا أمم يا قلا (َقْيِيَجْنَملا) )۲)

 .رسكت دق ميملا نأ ؟سوماقلا» يفو ها .(ُقِيناَجتَو ‹ثاًقْييَجْلَم) :اهعمجو «ةثنؤم يهو «(يندوجأ



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 0000 ى

 مسالا نأل ؛هوحنو (َميِهاَرْبِإرك فرحأ ةثالث 7 ئا (ةثالغلا اًدئاز) :هلوقو

 دحأ ضراعت ذئنيح هتفخ نأل ؛عنمي مل كلذ ىلع ادئاز نكي مل ولف اتا ريقي اب

 .امهؤحنو (طِْوَلَو ٌحْوُت) فرض كلذلو «نيببسلا
4 

 DS عم فْرَّصلا عنمتف ةفصلا و

 ( DE ف دقت اک ءِلْدَعلا م

 حتفب (نالغق) ٍنزَو ىلع ٌةفّصلا نوكت ْنأ طرشب ءنوُنلاو فِلَألا عمو
 هوم ناف (َناَركَس) :ٌوْح «(ةنالعُف) ِنْرَو ىلع هوم ُنوكي الو ءِءاَملا

E Eنم. .ناك او. تناقل  

 ضش

 نآل ؛فرصنم (ِناَيْرَع)2 تافصلا نم ءافلا مومضم نأل :يأ (ءافلا حتفب) :هلوق

 تالا درب ال اغلا نوسكمو...«ةاقلاب"( هنا معقم

 َناَرَْكَس) :وحن كلذو ثينأتلا ءاتب موتخم ريغ :يأ (ةنالعف نزو ىلع) :هلوقو

 تارا OL ا e دعوي (َناَشْطَعَو

 .(َناَبْصَعَو َناَشْطَعَو َناَرْكَس ٍلْجَرِب ُتْرَرَم)و «(َناَبْصَعَو ءَناَنْطَعَو ءَناَرْكَس الجر

 فرعا قم اه ا ي ختمت ويف لإ نوم و :ىلاعت لاق

 سيل اهثنؤم نوكو ءافلا حوتفم نالعف نزو ىلع اهنوك :امهو اهيف نيطرشلا ققحتل
 :لاقي لب «ةحيصفلا ةغللا ىلع (َةَناَبْصَعَو «ةَئاَسْطَعَو «ٌةَئاَرْكَس) :لاقي الف ءاتلاب اًموتنم

 .(ىّْضَعَو «ىَيْطَعَو «ىَرْكَس)

 :رعاشلا لاق بارشلا ىلع سولجلا يهو (ةمدانملا نم :هلوقو

 ْمْوُجُنْلا ٍتَرَوَعَت ذقو ُتِيَقُس اط سأكلا د ديري ٍناَمْدَنَو

 | .بارشلا ىلع ُهَسْلاَج (اًماَدِنَو َةَمَداَتُم ُهَمَداَت١ «سوماقلا” يفو

 لمعتسا مث لصألا وه اذه (ِباَرَّثْلا َلَع ُهَسّلاَج) :هلوق :سوماقلا ىلع قلعملا لاق



 بارعإلا تامالع ةفرعم باب ُ

 نأل ؛طرشلا دوجول « قافتاب فرصني ١ مدنلا نم مدانلا : ىنعمب (َناَمْدَت) ناك نإف

 .(ًةَناَمْدَت) ال (ىَتْدَت) ذئنيح هثنؤم

 نع باوجلاف ؟فلألاب وأ غال ا ةت زم. ناف نأ تر تک ؟ليق :نإف م

 اهادع امو ةنيعم ظافلأ يف روصحم ءاتلاب ةنالعف هثنؤم يذلا نالعف نإ :لاقي نأ اذه

 .فلألاب ىلعف نالعف باب نم وهف

 .اهريغو 027287757 /۳) “نابصلا عم ينومشألا» رظناو

 | فرَصنُم (لتزأ) :ؤحنو .«ءارتع) هوم إف (َرمْخَأ) :ۇخ ءءاكلاب هنو
 2 sa 2 و ° 3 رمح 8 د

 مي | ےن ¢

 :(ةلمراأ) هونا

 (”إَر)ل ةفص (ٌرمخأ)ذ (زمخأ لُجَر اَذَه) :وحن :يأ «خلإ (..رمحأ :وحن ) :هلوق

 سيل هثنؤم نوكو «لعفأ نزو ىلع هنوك :امهو نيطرشلا دوجول فرصلا نم عونمم وهو

 نسحب ايم :ىلاعت لاق ««ةاَرمح ٌةَأَرْما ِهِذَه) ةثنؤملا يف لوقت كنإف ءاتلاب اًموتخم
 ريغ هنأل ؛ةحتفلا هرج ةمالعو (ءابلا)ب رورجم (َنَسْحَأ)َ) 4[«2+ :ءاسنلا] هک اہم

 .لعفلا نزوو ةيفصولل فرصنم

 امرأ اجر تيرو ءلَمَْأ ْلُجَر اَذَه) :وحن :يآ ءخلإ (..لمرأ :وحنو ) :هلوقو
 :لوقت فنصملا ركذ اك ءاتلاب هثنؤم ذإ ؛فرصنم هنأل ؛نيونتلاب (ٍلَمْزَأ ٍلُجَرِب ُتْرَرَمَو
 .(ٌةلمرأ ٌءاَرْما هذه)

 .ريقفلا :ليقو «هل ةأرما ال يذلا لجرلا :(ُلَمْرَألا)و

 «سوماقلا» :رظنا .ةجاتحملا ىلع قلطت دقو ءامل جوز ال يتلا ةأرملا (ُةَلَمْرَألا)و

 .امهريغو "راتخملا”و



 كا oy ا ( 1 ظ ۹۲ 8

 ےک كسكس 0 ةَءاَرْقَك با فرصا ريع فَ روك

 وعلا 0 ١ CIT 6 :ناسفإلا] ' قي سدح هسا 0 :ناسنإلا]

 .عفان ةءارق يف (ارْيِعَسَو ءالالغأ) ةبسانمل (لسالس) نيونتك فرصتم
 ا

 ا لل ا نک ا و یا :نانلاو

 (اَرْئِراَوَق) امأو ءاّققو هلدب فلألا ينو ءالصو نيونتلا يف تايآلا سوؤر ةيقب بسانيل

 ظ .تايآلا سوؤرل ال لوألا لكاشيل َنّوْنَف يناثلا

 :ناعون اًضيأ يهو (رعشلا ةرورضلو) :هلوقو

 :سيقلا ئرما لوقك نزولا ةماقإ لجأل ؛فرصلل ةبجوم ةرورض لوألا

 ل رادع دك :رنرتطا ةلخو َموَي

 .كلذب الإ نزولا ميقتسي ال ذإ ؟نيونتلاب (ِةَرْيَنَع) فرصف

 ظ :هلوقك «ةبجوم ريغ ةرورض ٍناثلاو

 رطب ةدرزك اك قييلا لت وكونه قات وك طبع

 هيف نوكي هنأ الإ نزولا ماقتسال نيونت ريغ نم هنون تحتف ول (نَعُت) ناف

 ( .مهدنع حيبق وهو فكلاب ىمسملا فاحزلا
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 .هلبق لعفلل هب لوعفم (لسالس) :بارعإلا ()

 ىلوألا نم لدب :ةيناثلاو . تناك جل ربخ ىلوألا (اَرْيِراَوَق) :بارعإلا 0

EES 



 ةفرعملاو ةركنلا باب |

 ض | :ِناَيرَص مسالا

 ال هينج يف عئاش مسا لك :يهو ءلصألا يهو ُةَركَدلا :امهدحأ
 ظ .(باتكو ٍسَرْفو ِلُجَر)ک َرَخآ َنوُد ٌدِحاَو هب ٌصتخي |

 2 ٍبِلألا لوخُد َحْلَص ام لَك :ُةَرِكَئلا :لاقُي نأ مهلا ىلإ اهُبيِرْقَتو .

 حلِصَي ام مقوم َعَقَو ام لك وأ .(بوتو ٍةأَرماو لُجَر)ك هيلع ماللاو |
 .بِحاَص :ىتعمي (يذاك ِهيَلَع ماللاو فلألا ُلوُخُد |

 لك جاردنال ؛لصألا يه تناك امنإو ءاهمدق اذهو :يأ (لصألا يهو) :هلوق

 ريغ نم ةركن مسا امو الإ ةفرعم دجت ال كنأل كلذو «سكع ريغ نم اهتحن ةفرعم

 كلذ دعب هل ضرعت مث ةماعلا ءامسألا همزلت هدوجو لوأ ءيشلا نإف ااو رک

Oe N aC 

 ىلإ اهتلالد يف جاتحت ال اهنألو «بقللاو ةينكلاو مسالا هل عضوي كلذ دعبو «اًعيضر
 وأ «ةبيغ وأ «باطخ وأ «ملكت ةنيرق ىلإ اهتلالد يف جاتحت اهنإف ةفرعملا فالخب ةنيرق
 . جاتحي ال اع عرف جاتحي امو «كلذ وحن وأ «دهع وأ .ةلص

 الآ هسنج دارفأ يف عئاش اهنم دحاو لكف :يأ (باتكو سرفو لجراك :هلوقو .

 نم نيعم لجرب صتخي الو مدآ ينب نم غلاب ركذ لك ىلع قلطي (لُجَر) ظفل نأ ىرت
 ا ا دارثأ ا ر ا ا

 .(ٍلْبَخلا) دارفآ نم درف لك ىلع قلطي (ِسَرَف)

 حار كفل س و م( بثكلا): قارفأ" نس در لك قف لطب باكر فلو
e E 

 .ءىدتبملا مهف ىلإ ةركنلا دح بيرقت :يأ (مهفلا ىلإ اهبيرقتو ) :هلوق



 هلام ا 5 اهوحنو ظافلألا هذهف :يأ (بوثو ااو لجرك) ها ْ

 E E ةفرعللا ماللاو فلألا لوخدل

 اهلبقي وأ ءاهوحنو (ِرْكَبَو وِرْمَعَو ٍدْيَرلك ماللاو فلألا لبقي ال مسالا ناك نإف

 .ةركنب سيلف اهوحنو (ِكاَحَّصَو «ِساَبَعَو «ثراَح)ك فيرعتلا هيف رثؤت ال نكلو

 اهعوقوو «ةيربخلا (ْمَك)و ءاهيلع (ٌّبُر) لوخد اًضيأ ةركنلا ةمالع نم :ةلئاَف

 مگ)و هيَ رگ لُجَر ٌبُي) :وحل «سنجلل ةيفانلا (ال)) اًمساو ءاّرييمتو ءالاح

 اق َلُجَر اللو «(اباگک َنْيِرْشِع تْبَرتشا)و «(اًكِحاَص ّدْيَر َءاَج)و «(ْتَحَلَم ِدْييَڪ

 لع ُهَّنِإف ىلاعت (ِهّللا) مسا َرِكَذ امم ىنئتسُيو ٍملَعلا ةت يف و ا

 a فراعَملا ف

 .( نيعم ءيش يف لمعتسيل عضو ام) :يه (ةفرعملا ) :هلوق

 (َلْجَو اَي) :وحن ةدوصقملا ةركنلا وهو اًعباس مهضعب داز (عاونأ ةتس يهو ) :هلوقو

 يف هفيرعت بسحب فاضملا نأ :يآ «خلإ (..هيلإ فيضأ ام ةبتر يف وهو ) :هلوقو
 ءةراشإلا ةبتر يف (اَذَه ْماَلَِاو ءلعلا ةبتر يف (ِدْيَر ُماَلُعِاَو هيلإ فاضي ام ةبتر

 ىنثتسيو «ةادألا يذ ةبتر يف (يِماَقلا ْماَلْو «لوصوملا ةبتر يف (كَءاَج يلا ْماَلْع)و
 :وحن يف اک هب فصوي هنأل ؛ ماعلا ةبت ر يف هنإف (ییالغ)ک ريمضلا ىلإ فاضملا اذه نم

 فوصوملا نم فرعأ نوكت ال ةفصلاو (ِدْيَر)ل ةفص (َكِبِحاَصْف (َكِبِحاَص ديرب ٌتْرَرَم)

 .نيرثكألا بهذم اذه «هنود وأ هلثم لب

 ىلإ رخآ ضعب بهذو ءاقلطم هيلإ فاضملا ةبتر يف فاضملا نأ ىلإ مهضعب بهذو



 ل هنأ ؛ يناثلا لوقلا يرظن 6 e ةثالث لاوقأ ه هذهف . اًقلطم ل ااا نود هنأ

 لع نسا ةا رظناو معأ هّللاو فوصوملا نم فرعأ ةفصلا نوكت نأ نم عنام

 .امههريغو )١/ ١7١( “نابصلا ةيشاح»و )١/ ۲۳١( "يهكافلا

 .فراعملا 5 زيمضلا نأ وهو لبق : : يأ 0 ام ینثتسیو) :هلوقو

 .هريغو ١ ريمضلا نم 59 ىنعملا

| ! 5 1 

 بطاح وأ «(اتآ)ک ْمَكَتْمِل عضو ( ناسا :ٌُريِمَّصلاو ُرَمْصُملا |

 .(َوُه)5 بئاغ وأ «(تئا)ک

 .زرابو «رتَتسم ا مسيقني هنو

OT RT 

 هترتس اذإ «ءْئَّغلا ُتْرَمعأ) موق نم ارمضم يمس امنإ (ريمضلاو رمضملا) :هلوق
 ٤ 3 3 لازما وهو رومضلا نم وأ ( ( عَن ف ُتْرَمصأ) : مه وق هنمو ‹ هتيفخأو

 .فورحلا ليلق بلاغلا
 سيل هنأل ؛ينكملاو ةيانكلا :نويفوكلا هيمسيو «نييرصبلل حالطصا ةيمستلا هذهو

 .اراصتخا رهاظلا نع هب ينك امنإو حيرص مساب

 «حيضوتلا” يف ماشه نبا مسقلا اذه يف فنصملا عبت (زرابو رتتسم ىلإ) :هلوقو

 .قأيس اك «لصفنمو «لصتم ىلإ مسقنملا زرابلل ميسق رتتسملا نأ يف حيرص وهو
 .يهكافلا هلاق لصتملا نم مسق هنأ يف حيرصلاك هريغ مالكو

 الو اتقن ال ةملكلا يف رهظي ال ها :يأ (ظفللا يف ةروص هل سيل ام) :هلوقو

 هب قطنلا نكمي ال هنإف (ْمُف) :كلوق يف رتتسملا ريمضلاك كلذو اهيف ىوني اغنإو 0001



 ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

وعي اظن هل عت م بردا نأ ؛ اص
 هنع دب 

 يف رتتسملا ريمضلا وه (َتْنَأ) سيلف «(َتْنَأ) هريدقت رتتسم ريم لعافلاو : موق امأو

 ىدا لغ عسرفتلا ةا رمانه ہبعتلل رعتسا لصفنم ريمص وه امناو ‹لعفلا

 TTT ل ر ا و ٌرتتسُم اّمِإ وهو ا

 لا قالا تح اب ردا راسل يفو ء(ْمُقو برضا )5

 وأ «(ُبِرْصَأو ءوقأ)ك ةَزمهلاب ِءودبملا عراًصُملا يفو «(برضتو ُموُقَت)ك

 .(ُبِرضَنو ُموُقَت)؟ نواب

 (هلحم رهاظلا لحي ال هنأ) :اًيوجو رتتسملا طباض ‹خلإ (...اًبوجو رتتسم امإ) :هلوق

 .هلح رهاظلا لالحإ الو «هزاربإ نكمي ال هنإف (ْةُق) :كلوق يف رتتسملا ريمضلاك كلذو

EEهل العاف (ّدْيَر) وأ (تْنأ) نوكي نأ ىلع «(ٌدْيَر مَق) الو :«(تنَأ . 

 العاف سيل (تئآ)ف ["5 :ةرقبلا] # ةا َكَجْوَرَو تأ نكس نسا # :ىلاعت هلوق امأو

 .هيف رتتسملا ريمضلل ديكوت وه امنإو لعفلل

 :ةعبرأ اهنم فنصملا ركذ عضاوم يف ابوجو ريمضلا رتتسيو

 (ْجِرْخَتْساَو «ُقِلَطْناَو 00 «ْبِرْضا) :وحن ركذملا دحاولا رمأ لعف يف :اهدحأ

 «ةدحاولا رمأ فالخب ةيلعافلا ىلع لحملا عوفرم اًبوجو رتتسم ريض اهنم لک يفف

 (اوُمْوُفَو ءاَمْوُقَو ْيِيْوُف) :وحن عيمجا يف زربي ريمضلا نإف «عومجملاو «ىنثملاو

 ءُْبِرْصَتَو موقت َتْنَأ) :وحن ركذملا دحاولا باطخ ءاتب ءودلا عراضملا يف يناثلا

 : يأ (ْمْوْمَت ٌدْنِه) :وحن ةبئاغلا ءاتب ءودبملا فالخم «(تنآ) : يأ (ُحِرْخَكْسَنَو . « ُقِلَطْنَتَو

 .ةدحاولا باطخ ءاتب ءودبملا فالخبو «قأيس اك بجاو ال زئاج هراتتسا ناف (ھ)

 َنوُمْوَمَتَو ءِناَمْوُقَتَو ءَيْوُقَت١ :وحن عيمجلا يف زربي هنإف .عمجلا وأ «ةينثتلا وأ
000 

 ا لاک ) :"بكاوكلا» ف 60



 59 وک ائنؤما وأ ناك اركذم هدحو مكتمل ةزمهلاب ا 557 ف 0

 ١ (اتأ) ی (ُبرْطأَو موق

 وحن هسفن مظعملا وأ هريغ هعم يذلا مكتملل نونلاب ءودبملا عراضملا يف ا

 اب وجو ريمضلا اهيف راثسي عضاوم ةعبرأ هذهف ا(ْنْحن) ئا (ٌبِرْضَنَو موق )ر

 .رهاظلا مسالا لعفلا اهيف س

 )0700 E 7 2 م
 . ( موق نهو ] موي دب دز :وځ ٤ ردقملاک اًزاَوَج امو س

 “لالا تاك وأ كاا اإ عفر رييس الإ 'وتسفلا نوک الو
 لحي يذلا هنأ) :اراوج نئتسملا طباض «خلإ (...اراوج رتتسم امإو) :هلوق

 رتتسم ارض (ماَق) يف ناف ,(ماَق ٌدْيَر) :كلوق يف رتتسملا ريمضلاك كلذو «(هلحم

 7 تأ زئاج ا نأ ىلع ليلدلاو ا 0 اال

 :نيعضؤم اهنم فنصملا ركذ عضاوم يف ازاوج ريمضلا رتتسب

 .(وُه) ئا (ْمْوَعَي 500 1 ءايلاب ءودبم ا عراضملا ٤ :امهدحأ

 .(ي) :يأ موق هت دنه) :وحن ةبئاغلل ءاتلاب ءودبملا عراضملا يف :يناثلاو

CSSلماقلا  E E aيارب مل  

 ءارلا حتفو هلوأ مضب (ْمَرْكُت َتْنَأ)و (َوُم) ی هلوأ مضب تر درر يحسن هينا

 اا ا ا

 N قو و وجو نشل 9

 «هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلا ةعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (ُهْوَي)و ءأدتبم (3ي:) :بارعإلا ()

 وفك ٌدْنِم) هلثمو ءأدتبمللا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو ء(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو
 .(يش) : يأ



 ااا
 00 او :ىلإ مسقنيو .ظفللا ق هروص هل ام :زرابلاو

 ءاتك (اَّلإ) دعب عقب الو ُقطّتلا هب كتفي ال يلا وه :ٌلِصَتُملاِف

 0ک او ا لكلا يف رهظي هنأ :يأ (ظفللا يف ةروص هل ام) :هلوق

 .بتكتو قطنت اهنإف (ُتْبَرَط) :كلوق نم -الثم

 . 5 5 3 ۴ eو ۳ 0 5

 ابن وعم يناثلاو  PE 6م 2 8 .(َمَركأ 90 و € تس :لاقي راش مالكلا هز ادتبب

 نأل ؛(ك الإ َمَرْكَأ اَم) الو ء(ْث الإ َماَق اَم) :لاقي الف ءرايتخالا يف (اّلإ) دعب

 .هنع الوصفم هدعب الو هلبق عقي الف «هلماعب للصتم هتعضو برعلا

 س

 ١

 :هلوقك اهدعب عقيف اهيف امأو «ةرورض ريغ ف : يأ (رايتخالا ف :انلوقو

 .E ِكالإ | روا ال نا 2 اَنتَراَج ٍِتْنُك ام اَذِإ علا اَمَو

 ةرورض ةلاح يف نكل (الإ)دعب تعقو دقو «لصتم ريمض (ك اّلإ)يف فاكلا نإف

 .تيبلا رسكنال لصتملا لدب لصفنملا ريمضلاب (ي ِتْنَأ الإ) :لّيق ول ذإ ؛رعشلا

 الإ ما ا م و ودحلا هب -تفملا 0 ريمضلل لاثم اذه (نمؤم انأ) :هلوقو

 تن # :ليزنتلا يفو «رايتخالا يف (اّلإ) دعب عقاولا لصفنملا ريمضلل لاثم (اَنَأ

 ١"[. :رثدملا] © وه الإ كير دوج رعي امو #4 :و [187 :ةرقبلا] * اسوم
 ن6

 .هربخ (ٌنِمْؤُم)و ءأدتبم عفر لحم يف لصفنم ريم (اتأ) :بارعإلا () .

 عفر لحم يف لصفنم ريض (اَنَأ)و «ءانثتسا فرح (اَّلإ)إو «ضام لعف (ماًقو «ةيفان (ام) :بارعإلا ١(

 .لعاف



 ظ ةفرعملاو ةركنلا باب |

 .رورجمو «بوصنمو عوفر :ىلإ لصتملا ُمسَقنَيَو . 0

 ابرو ءِتْبَّرَطو ءَتْنَرَصَو ءاَتْبَّرَطو ءَتْبَرَص) وح فرم

 ءاكبرَطو .كثَيّرَظو ءاوتركو ابرو برضو برضو ميرو

 .(َنّبَرَصو

 .هرورجتو «هبوصنمو «لحملا عوفرم ىلإ :يأ (رورجمو بوصنمو عوفرم ىلإ) :هلوق

 :اريمص رشع انثا هل لحم عوفرملا لصتملا ريمضلا نأ :يأ ءخلإ (...عوفرملاف) :هلوقو

 :وحن كلذك بئاغلل ةسمخو «هلاوحأ رابتعاب بطاخملل ةسمخو «لكتملل نانثا

 .اًننؤم وأ ناك اركذم هدحو مكتملل (ءاتلا) مضب (ٌتْبَرَص)

 .هسفن مظعملا وأ هريغ عم ملكتملل ريض (ات)و ءابلا نوكسب (اَنْبَرَص)و

 .ركذملا بطاخملل (ءاّنلا) معتفب (َتْبَرَط)و

 .ةثنؤملا ةبطاخملل اهرسكب (ِتْيَرَص)و

 ءداع فرح ميملاو ءاتنؤم وأ ناك ءاركذم بظاخملا ىنثمال اهمضب (ارَ
 .ةينثتلا ىلع لاد فرخ 6

 .نيبطاخملا روكذلا عمج ىلع لاد فرح ميملاو نيبطاخملا روكذل ذلا عمجل اهمضب ( (مشبرص)و

 .ثانإلا عج ىلع لاد فرح ةددشملا نونلاو «تابطاخملا ثانإلا عمجل اهمضب (ّنبَرَص)و

 هب لصتا امو ريمضلا وه عيمجلا يف (ءاتلا) نأ نم هركذ مدقت ام :ٌيِيسبش

 ا وأ ءالعاف الإ عقي الو حيحصلا وه عمجلاو «ةينثتلا ىلع ةلاد فورح

 1 هريدقت بئاغلا ركذملل رتتسم ريم (َبَرَص) يفف (َبَرَص)و

 Ne ريض فلألاف (اَبَرَط)و

 .نيبئاغلا عمجل لصتم زراب رکو واولاف (اَوُيَرَص)و

 او ی یک اا تلا رس ےک )ی قطو
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 .ثينأتلا ةمالع لعفلاب ةلصتملا کالا

 ؛تكرحو «ثينأتلا ةمالع (ُءاَّنلا)و «نيتبئاغلا ىنشملل زراب ريض فلألاف (اَكَيَرَص)و

 E فيون نيك الا تاهل

 .تابئاغلا ثانإلا عمجل زراب ريض نونلاف (َنْيَرَص)و

 هنأ عم لصتم (ْتَبَرَصَو ءَبَرَص) يف ريمضلا نأ فنصملا ةرابع رهاظ : يسب

 .راتسملا ميسق وه يذلا زرابلا نم مسق لصتملا نأ نم همدق ام قفاوي ال وهو رتتسم

 .حيحصلا وهو « لصتملا نم مسق رتتسملا نأ يف حيرصلا هريغ مالك قفاوي لب

 ET e كمر Cs u ل

 .(َّنُهَمَرْك 3 : ْمُهَمَرْكَأ و ءاههَمَرْكَأو ءاَهَمَرْكَأو ُةَمَرك و ا و ْنُكَمَرْكَأَو

 انثا اهيا هلا اخ هيوضنملا اهلا رتل نأ :يأ «خلإ ( ...بوصنملاو :هلوق

 ظ .اريمض رشع

 :يهو كلذك بئاغلل ةسمحخو هلاوحأ رابتعاب «بطاخملل ةسمخو «لكتملل نانثا

 .اًننؤم وأ ناك اركذم هدحو مكتملل زراب لصتم ريمض «ُءاَيِلاَذ (ِننَمَرْكأ)

 .هسفن مظعملا وأ هريغ عم مكتملل زراب لصتم ريمض (ات)و ميملا حتفب (اَتَمَرْكَأ)و

 .ركذملل زراب لصتم ريض وهو (ِفاَكلا) حتفب (َكَمَرُكَأ)و

 .ةبطاخملا ةثنؤملل اهرسكب (ِكَمَرْكَأرو

 .ةينثتلل فلألاو دامعلل ميملاو ءاقتؤم وأ ناك اًركذم بطاخملا ىنثملل اهمضب ((كَمرْوأ)و

 .نيبطاخملا روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نيبطاخملا روكذلا م اهمضب (ْمُكَمَْرْكَأ)و

 ثانإلا عمج ةمالع ةددشملا نونلاو «تابطاخملا ثانإلا عمجل اهمضب (َنُكَمَرْكَأ)و

 .تابطاخملا

 .بئاغلا ركذملل زراب لصتم ريمص «ُهاَهلا)ف (ُهَمَرْكَأ)و



 000 ةفرعملاو ةركنلا باب
 .ةبئاغلا ةثن 5 كلذك (هاَلا)ذ (اَهَمَرْعَأ)و

 ءداعلل (ُمِيِملا)ٌو ءائنؤم وأ ناك اًركذم بئاغلا ىنثملل اهمضب (ُْهَمَرْكَأ)و
 ةيقلا (كلالاوو

 .مهعمج ةمالع (ةييلا)و «نيبئاغلا روكذلا عمجل اهمضب (ْمُهَمَرْكأ)و '

 .نهعمج ةمالع ةددشملا (ُنْوُنلادو «تابئاغلا ثانإلا عمجل اهمضب (ّنُهَمْرْكأ)و

 ناعقي 38 ناريمضلا امه عيمجلا يف ىلا (َفاَكلا) نأ مدقت ام لع :ٌيِسِبن

o 

 شش

 وا ليفتلا يملا ا ا ر ٠ لون
 يخي ا د ايفا اسلا ءمكتملل نانثا :اريمصض رشع انثا اًضيأ

 دهر شا رب اع نيفضلا قا یا ا كح مقالاتك يقال
 .لماعلاب امهنيب قرفي هنأ الإ (ءاَهلا وأ فاكلا)

 ضفخ لماع اهمدقت نإو «مدقت اك بصن لح يف اناك بصن لماع اههمدقت نإف
 ضفخ لحم يف E ا فردا فلو

 «(اکب ٌرَم)و .(ِكب رمو «(َكِب رمو «(اتٻ ٌرَم)و «(ْنِب ّرَم ٌدْيٌَر) :كلوق فرحلا لاثم

 .(ًن رمو ء(نبي ٌرَم)و ء([ي ٌّرَم)و « اني ٌرَم)و «(وب ٌرَم)و «(ّنْكِب ٌرم)و «(ْمُكَب ٌرَم)و

 .(ِكُباَلُغِرو «(َكمالع)و «(اتمالغ)و «(يِباَلَغ َءاَج) :كلوق فاضملا لاثمو

 «(ايمالغ)و «(اهمالع)و «(ةمالع)و (َنُكْماَلُْع)و .(نُكْماَلَغ)و .((ٌكئاَلْع)و

Ssظ ظ 0  

 ."هكاوفلا” تادايز نم نيفوكعملا نيب ام )١(
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 SS a ام

 .بوضصنمو . عوفرَم :ىلإ لصقنملا ٌمِسقنَيو لف
 .ٍتْنَأو ءتنَأو «ُنْحنَو ءائآ) :يهو «ةَميك "[ةَرْشَع اكتنا] ٌعوُفرَملاف 0 ص

 نِم ٍدِحاَو لكف :(َنْهَو و انو «يهو ا ماو هيلا
 ۴ أنأ 5 :وح 0 وهف مالكلا عءادتبا ف 2ك اَذِإ رئاّرّصلا 5

  ANهه م 0 6

 ص ر اے ع ٤ (£) ےک ا ےس 1

 كلو ©"  7 A:ةدئاملا] 4 كَ ْىَش لک ی ٠۲١[.

: 03 
 .رورجم هنم نوكي الو .هبوصنمو «لحملا عوفرم

 .لصتملا ريمضلاك اريمك رشع انثا لصفنملا ريمضلا نأ :يأ «خلإ (...عوفرملاف) :هلوقو

 :ىهو كلذك بئاغلل ةسخو «هلاوحأ رابتعاب بطاخملل ةسمخو «لكتملل :نانثا

 .اثنۇم وأ ناك اركذم هدحو مكتملل (اتأ)

 .هسفن مظعملا وأ هريغ هعم يذلا لكتملل (ُْحَن)و

 .؟هكاوفلا» نم تبثملاو (َرَّشَع اَنْثا) «بكاوكلا» نتمو "ةطوطخملا» يف )١(

 .هيلإ فاضم (فاكلا)و ءربخ (ُبَر)و «ةدئاز (لألا)و ءأدتبم عفر لحم يف لصفنم ريض (ْنأ) :بارعإلا (0)

 .(ُواَوْلا) هعفر ةمالعو ءربخ (نؤثراولا)و ءأدتبم عفر لحم يف لصفنم ريض (ُنْخ) :بارعإلا ©

 ءربخ (َلْوَم)و «باطخ فرح (ُاَّنلا)»و ءأدتبم عفر لح يف لصفنم ريض (ْنَأ) :بارعإلا (5)

Nفووق  Oggظ دل كاع  

 ؛ (ٌرْيِرَق)ِب قلعتم ءرورجمو راج + نع ىلَع)و ءأدتبم عفر لحم يف لصفنم ريض (َوُه) :بارعإلا ()

 .ربخ (ٌريدَق)و «هيلإ فاضم (ِءيّش)و ‹ةهبشم ةفص هنآل

 :(۸اص) “ةيساسألا دعاوقلا» هباتك يف 0 لاق 0

 E sS دا ر لغ ىف :ناوكي ا قا لا ني

 ها .ةباينلاب رجا ريض عضوم عفرلا ريض عضو دقف ‹لصآلا فالخف (اَنَأَك

0 



 0  ةفرعملاو ةركنلا باب

 بطاح نك ذل :ةرفملا مننا عضشياا قئارو

 طال ةقراا O هر (كلتازو

 فرح (ُِلَألا)و ءداع فرح (ُمِئِيلادو ءاقلطم بطاخملا ىنثملل اهمضب (اتنأ)و
 ةا لغ لاو

 .عمجلا ةمالع (ُمِيِملا)و «نيبطاخملا روكذلا عمجل اهمضب (نُتْنَأ)و

 .ثانإلا عمج ةمالع ةددشملا (ُنْوُنلا)و تابطاخملا ثانإلا عمجل اهمضب (ٌّنُثْنَأ)و

 .بئاغلا درفملل (وه)و

 .ةبئاغلا ةدرفملل (يه)و

 Ee قبلا (اكخو

 .نيبئاغلا روكذلا عمجل (مه)و

 .تابئاغلا ثانإلا عمجل ةددشملا نونلاب (ّنَه)و

 - (فِلألا)و طقف (ْنَأ) وه (َّنُثَنأ) ىلإ (َتْنَأَو ءاَنأ) يف ريمضلا نأ راتخملا :ٌيِسب
 (َءاَهلا) نأو هريغو ىنثملا نييبتل اهقحاولو .باطخ فرح (ْءاَنلا>و ةكرحلا نايبل ةدئاز

 ناكرتشم (ُءاَهلا)و (ْنَأ)) لاحلا نييبتل اهقحاولو ءاهدحو ريمضلا يه )و ءامه) يف

 .امهب دارملا ىلع ةنيرق قحاوللاو هريغو درفملا نيب

 يف نويفوكلا فلاخو «نييرصبلا بهذم اذه .ريمضلا اهلكف (يهَو ءَوُه) امأر
 .هريغو )1١/ 2٠١7 “حيرصتلا” رظناو .عيمجلا

 نو ءانأ) نم لكف ًادتبم عفر لحم يف وهف :يأ ءخلإ (..أدتبم وهف) :هلوق
 .ربخ هدعب امو أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض (َوُهَو هّتْنَأَو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 :(َّنْماَيِإو ءماّيِإَو ءامْماّيِإَو ءاَهاّيِإو 0 2 مكاو ءاّكاّيإو

 E ا رم يلا ادي لوقا 1 توكل 9: نارقللا عقين

 9 ا ا ک6 »]

 اريمص رشع انثا هل الع بوصنملا لصفنملا ريمضلا نأ :يأ «خلإ (...بوصنملاو) :هلوق

 : هوت كلذك EOE EES مكتملل (ِناَنْنا)

 :اًموه وأ ناک | رك دم: ةنحو ملكتملل (َياَيِإ)

 .هسفن مظعملا وأ هريغ عم مكتملل (اَناَّيِإ)و

 .درفملا بطاخملل (فاكلا) حتفب (َكاّيِإ)و

 .ةدرفملا ةبطاخملل اهرسكب (ِكاّيِإ)و

 يشل (فلألا)و داعلل (ْمْييلا)و ءاقلطم بطاخملا ىنثملل اهمضب ((كاَيإ)و

 .عمجلا ةمالع (ُمْيِملا)و «نيبطاخملا روكذلا عمجل اهمضب (مكاّيإ)و

 .نهعمج ةمالع ةددشملا (نوثلا)و «تابطاخملا ثانإلا عمجل اهمضب (ّنُكاَيإ)و

 .درفملا بئاغلل (ُهاَّيِإ)و

 .ةدرفملا ةبئاغلل (اَهاَيِإ)و

 ةينثتلل (فلَأل)و داعلل (ُمِيِمْلا)و اًقلطم بئاغلا ىنثملل (اًشاًبإ)و

  .عمجلا ةمالع (ٌمْيملالو نيبئاغلا روكذلا عمجل و

 .«هكاوفلا” نم تبثملاو اوقع اَنْثا) ؟بكاوكلا» 0 « ةطوطخملا 0

 و تا قرخ . (ُفاَكْلا)و «مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصفنم ريمض (اَيإ) :بارعإلا ()

 ا :هريدفت «اًب وجو هيف ردسم هلعافو ‹ عوفرم عراضم لعف

 ضام لعف (َناَك) (اُناَك)و «مدقتملا ليصفتلا ىلع (َنْوُدْبْعَي)ل مدقم هب لوعفم (ْوَكاَيِإ) :بارعإلا ()

 :(ناك) رخ ب لع يف ةلمفلاو لغاتو لعق ردو اها ( ا ولالا « خسان
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 .نهعمج ةمالع ةددشملا (ُنْونلا) و تابئاغلا ثانإلا عمجل (َنْهاَّيِإلَو

 رس يم ا سي ا حملا

 ا وا فيمن

 بصن لع يف لصفنم ريض (ْمُكاَيِإ)و (َكاَيإ) نم الك نإف فنصملا يلاثمك لوألاف
 .مدقم هب لوعفم

 م اا لإ ابن الأ 29 ا

eنم دارملا نيبت فورح اهقحاولو «طقف (اًي) وه ريمضلا نأ حيحصلا  

 بش ذم اذهو , ةيبعو « باطخو .لكتو او «ريکذتو و ( ةينثتو .دارفإ

 5 نأ زو الف اص روج جلاد 0 نَا 5 ا ظ 0 ه ع وع

 ءركأ) :(َكَمَرَْأ) يف الو أ ماق) :(ُتْنُق) يف لاب الف ءالِصَفَنُم هب |
DCEفيلكا:  OT AE CCاَيإ يلس)  

 .(ُهاَيِإ ٌتْنكو

 عضو نم ضرغلا نأل :يأ ءخلإ (...الصفنم هب قؤي نأ زوجي الف :هلوق

 مدع الإ هنع لدعي الف لصفنملا نم رصخأ لصتملاو «راصتخالا وه امن كارلا

 ( :قدزرفلا لوقك < «مظن ةرورضلا امإ «لاصتالا ت

 اَمَّدلا رفد ف رأل ما ْتَنِص ْدَق تاّوْمَألا ِثراَوْلا تِعاَبلاب

 :(عُهئتيَم ذق) لصالاو لصتملا بوصنملا ناكم لصفنملا بوصنملا ريمضلا عقوأف
 :وحن اًروصحم هنوك وأ ء[5 :ةحتافلا]  دبعن َكاّيِإ # ET ريمضلا مدقت ا

 .كلذ ريغ وأ .ء[١٤ :فسوي] 4 هايل الإ أدب الأ ما

 ( .“هكاوفلا” نتمو ( IE تيتملاو ا نام 5 ادوجوم ا 00



 ۰ ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 0 ع 00 ا 5 1 ا 0

 لوق يف ةروكذملا ةدعاقلا نم ىبثتسي :يأ 0 ).. ا هينلس :وحن الإ) :هلوقو

 .لصولا ناكمإ عم لصفلا اهيف زوجي ناتلأسم «خلإ (...نكمأ ىتمو) فنصملا
 سيلو يناثلا نم فرعأ اهنم لوألا ناريمض لماعلاب لصتي نأ) اهطباض :ىلوألا

 (ىطغأو «َلأَس)ك خسان ريغ مأ اهتاوخأو (ٌنَظاأك اًحسان لماعلا ناكأ ءاوس (اًعوفرم

 .امهوحنو

 -- 208 :كلوق اغلا ا E _قئدصلا) ةكلوق نزلا ناك

 ا ثقتك دلا ةو لضفلاو تار اک .نلضولا اف ورخ ا 'ةكيف

 .اعوفرم سلو يناثلا نم فرعا نالا نيذه ٤ لوألا ريمضلاو )اإ مْرَدَلاَو)

 ريمص نم فرعا مكتملا ريمص نأل ؛يناثلا نم فرعأ ابهيف لوألا ناك امنإَو

 .بئاغلا ريض نم فرعأ بطاخملا ريمصو «بطاخملا

 اك لصولا اًضيأ ةلأسملا هذه يف زوجيف (ٌدْيَر ُهَناَك ُقْيِدَّصْلا) :وحنو «(ُهَتْنُك ُقْيِدَّصْلا)

 دير ناك ةيسدعبي 08 علا يو دو -4

 .لعأ هللاو .هيوبيس 0 وهو دخ وه اذهو ارعا َناَك)و
۶ 

 A يل كي امم رئاّصلا ٌظافلأاو سر

 ريمض (ءاتلا)ف (هب ُتْرَرَم) :وحن اهلحمل بارعإلا يف حلاو :يأ (ةينبم اهلك) :هلوق

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض (ُءاَهلا)و «لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ظ .يتابلا يف لوقت اذكو ءرجلا فرحب رج لحم



 لاثملا يف انيتأ ولف ءارورجم وأ ءاّبوصنم وأ ءاعوفرم ناكل برعم مسا اهناكم لح
 اًرورجم يناثلاو اًعوفرم اهنم لوألا ناكل نيريمضلا ناكم نيبرعم نيمساب مدقتملا
 ( .(وِرْمَعِب دير ٌرَم) :لوقتف

 هيف رهظي ال ام تابرعملا نم لب «هنع ىنغتسم (بارعإ اهيف رهظي ) :هلوقو

 .يهكافلا هلاق .اًينبم سيل كلذ عمو بارعإ

 :ىلاعت هلوق- هنمو «لبجلا ىلع :ةغل قلطيو «ماللاو نيعلا حتفب :وه (معلا) :هلوق

 :ءاسنخلا لوقو «(ٍلاَبجْلا : يأ .[؟ 4 :نمرلا] چ مکا رخبلا ىف تاسلا راو 17 1

 ًاتويأر قلع ةئاگ هب هاتن مال ارخص َّنِإَو
STE OT 

 :وهو «-ءاخلا نوكسو «نيشلا حتفب- صخشلا ىلإ ةبسن :وه ( يصخش) :هلوقو
 ««سوماقلاو” «*حابصملا» رظنا .(هتاذ يف لمعتسا مث ءِدْعُب ْنِم هارت ناسنإلا داوس)
 ( ."بكاوكلا”و «“يعاجسلا»”و

 .تاركنلاو فراعملل لماش (ءىشل عضو ام) :هلوقو

 .نيعم ءيشل عضوت مل اهنأل ؛تاركنلل جرخم (هنيعب) :هلوقو

 عضوب ةددعتم رومأل ةلوانتم اهنإف «فراعملا ةيقبل جرخم (هريغ لوانتي ال) :هلوقو
 لكل حلاص ةراشإلا مساو «بئاغو بطاخمو كتم لكل حلاص -الثم- ريمضلاف «دحاو
 ال نيعم صخشل هتعضو برعلا نإف .ملعلا فالخب فراعملا ةيقب اذكهو «هيلإ راشم



 (َمُيِهاَرْبِإر نيتاذل نيعوضوم نيظفل ةكراشمك ةيظفللا ةكراشملا رضت الو «هريغ لوانتي

 .عضولا لصأ نم هل ظفللا نم ةضراع ةكراشملا كلت نل ‹ نيصخشل

 نم معلا يلوأ نم نوكي دق معلا اذه ىمسم نأ :يأ «خلإ (..ديز )؟ :هلوقو

 دقو ءاهوحنو (ةَسِْئاَع)و (َةَمِطاَفا© ثانإلا نمو ءامهوجنو (وِرْمَع)و (ِدْيَرر2 روكذلا

 وهو (مّقذَش) :وحن لبإلا نمو ءامهوحنو َةَبْيَط)و (ةكَم)ك نادلبلا نم فلؤي ام نوكي

 سيوأ بسني اهيلإو «دارم نم ةليبق مسا :ءارلاو فاقلا حتفب (ِنَرَقَو «ٍفْيَقَئ)ك لئابقلا

 .مالعألا نم كلذ ريغو «هللا همحر ينرقلا

 | ءدَسألل (ةماسأ)ك سائجألا نِي سنجل ْعِضُْو ام وهو ينجو

 ايار (ِطَيرِع ٌءآدو] ءبْئِذلل (ةلاۇذ)و ءبَلعّتلِل (ةَلاَعُث)و

 6 ّلُكِل لوقف هنج يف ٌعِئاَش هّنأل ؛ةَركتلاك ىنعملا يف

TE 

 برض لك) :وهو عونلا نم معأ ميجلا رسكب سنجلا ىلإ ةبسن وهو (يبسنج ) :هلوق

 .؟سوماقلا” يف هلاق متاهبلا نم سنج :لبإلاف (ءىشلا نم

 .ةلاعث نم غورأ :مهلاثمأ نمو «بلعثلل مسا «ةلاخن :نزوب وه 6لاعث ) :هلوقو

 ٠ :رعاشلا لاق

 هلاعث نه ٌعَوْرَأ ُرْهَدْلاَو قتقلاب بعلب ْرْهَدْلاَو

 .ةدئافلل مالكلا ةيقب رظنيو ؟يعاجسلا ةيشاح» نم ديدش راصتخاب ها

 ةفخل الذب يمس بئذلل سنج م و عع لاذب 6لاؤذ ) :هلوقو

 .يعاجسلا نم راصتخاب ها .فيفخلا يشملا ةلاؤذلا نأل ؛هيشم

 .«بکاوکلا» نم تبثملاو ؛ةدكاوفلا” ر "ةطوطخملا» يف اًدوجوم سيل نيفوكعملا نيب ام 0

 EEL TT هراشإ مسا 05 )و «ةيبنتلل اهلا ) :بارعإلا 0



 1 .ةفرعملاو ةركتلا باب
 .ءايلا حتفو ءارلا نوكسو نيعلا رسكب (طّيرِع) :هلوقو

 ىلع هقالطإ حصي م سَ نأ :يأ «خلإ (...ةركنلاك ىنعملا يف وهو) :هلوقو

 .هدارقأ نم درف لك ىلعو ءهلك سنجلا ٠

 0 ةعاشأ) تلو لوألا لاف

 .ةقيقحلا هذه بحاص

 ES gO E ane لكلا كلوت يناثلا لا

 دحاوب ضتخي ال هسنج يف عئاش هنأل' ؛ةركنلاك ىنعملا يف هنأ الإ ةفرعم هظفل ناك نإو

 : (ًةَماَسُأ) لفل لغ ندعي (ِدَسُأ) لكف «كلذك (لُجَر)ک ةركنلا نأ اک رخآ نود

 .أذكهو «(َةلاَعث) ظفل هيلع قدصي (بّلغت) لکو

 لوخد ..نم 565 ؛لامعتسالا يف يصخشلا ماعلا ىرجم هنايرجل (لع يمس امنإو :

 :لامتي الف ةفاضإلا نمو اُذيَرلا) :لاقي ال اك (ٌةَماَسألا) :لاقي الف هيلع (لآ)

 ةيملعلا عم رخآ ببس كانه ناك نإ فرصلا نمو «(اتدير) :لاقي ال اک (اَئئماَسَأ)

 قحلأ هماكحأ يف يصخشلا ماعلا كراش الف كلذ ريغ نمو هةَلاَعْتَو ةَماَسُأ) يف ثينأتلاك

 .ةيظفللا ماكحألا يف هب

 e ه2 ع كل خا م

 .بَقلو 0 لا ا 7 6م

 :ةلمب)6 ويصب وأ «(نيدباعلا نيزك يم ٍةقفري

 صخش ملع ناك ءاوس (بقل الو ةينكب سيل ام) :انه هب دارملا 7 :هلوق

 .«هكاوفلا”و “ةطوطخملا” نم تبثملاو «(ْتَرَّدُص) “بكاوكلا” يف ()



 .بقللاو ةينكلا نم رثكأ وهو .مدقت اك سنج ملع وأ

 اص الع اي کلا ناک قاوم :يأ «خلإ (...مأوأ باب ردص ام) :هلوقو

 هللا لوز كني يهو (مْوُْلُك مرو امتي ةفاحف يآ ناثع نب هّللادبع وهو (ركَب ْنبَأدك

 1 0 هرو / ع الص
 .فنصملا ىلاثمو «بئذلل (ةَدْعَج لأ )و «بلعثلل (ِنْيّصحلا یا)ک ا وأ اا

 يضر بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلعل بقل :وه (نيدباعلا نيزك :هلوقو

 .هّمذ : يأ .-ةمجعملا داضلا حتفب- (ِهِيَعَص) :هلوقو
 ص

 داضلا حتفب “بكاوكلا” يفو “يهكاف” ها .(ردقلا يف ةعفرلا فالخ) :ُةَعَّضْلاَو

 .اهرسكو

 : ليقو زوال طبلا دحاو (ٌةَّطَبلا) :"سوماقلا» فو «-ءابلا حتفب- (ةطب )5 :هلوقو

 ها .بقل ‹ ةطر

 ( .-ةلمهملا نيعلابو ءءارلا نوكسو

 ةقان حبذ هابأ نأ هيلع بقللا اذه نايرج ببسو )3١/١(: "حيرصتلا» يف لاق #

  كنأش :هوبأ هل لاقف «ةقانلا سأر الإ قبي ملو هيبأ ىلإ همأ هتثعبف ءهئاسن نيب اهمسقو

 بقللا اذه نم نويضكغي اوناكو « هب بقلف « هرج لعجو ةقانلا فنأ ف هديب لخدأف .هب

 :هلوقب ةئيطحلا مهحدم الف

 اََّذْلا ٍةَقاَنلا ٍفْنَأب يِْوَسُي ْنَمَو مَع ُباَتْدَألاَو فئألا م ُمْوَك

 حا :(ا) ةبلإ ةيسننلاو ايد راض



 E ق هنع ر ريا - ا مسالا و جا ناو ف ۶

 وج ءبّللا لإ سال ةفاضإ بيف نيدرفُم اناك اذإ الإ هاا

 ( 27 (ِزْرُك ٌُديِعَس

 .بّمّللاو ةينُكلا َنيَب الو «مشالاو ةينُكلا نيب بيتر الو

 نم لوقنم بلغألا يف بقللا نأل :يأ (حصفألا يف بقللا ريخأت بجو) هر
 نومأم و يلصألا هاسم دارملا نأ عماسلا موتل مدق ولف (ةطب)ك ناسا غ

 ىلع مدقي ال تعنلاو مذلا وأ حدملاب هراعشإ يف تعنلا هبشي بقللا نألو ؛هريخأتب

 | .ههبشأ ام كلذكف توعنملا

 .هوحنو (َنْيِدِباَعْلا ِنْيَر) :وحن نم زارتحالل بلغألاب دييقتلاو
 :رعاشلا لوقك حصفألا ريغ يف مسالا ىلع مدقتي دقو

 ءسلاءهَم ۇۈنم ؤا يدو ورع ايِقئَرُم نا اتآ
 .ليلق اذهو «(ورْمَع) :هلوق وهو مسالا ىلع (اَيِْئَرُم) :هلوق وهو بقللا مدقف

 :وحن نيبكرم اناك نإ بقلل بقللاو مسالا نأ :يأ .خلإ (...اًعبات بقللا نوكيو) :هلوقو

 وأ .(ُةَطَب هللادْبَع َءاَج) :وحن اًدرفم يناثلاو اًبكرم لوألا وأ «(ةّقاّتلا ْفْنَأ ِهُْئااَدْبَع َءاَج)

 لاف هنم لدب هنأ ىلع لوآلل يناثلا عابتإ بجو (َنْيِدباَعْلا ُنِ ريز لع َءاَج) :وحن هسكع

 ناي فطع وأ «لك نم لك

ANO AE E Eرا نقلل.  
 .؟بكکاوكلا” و "ةطوطخملا» نم تبثملاو .(حصألا) :"هكاوفلا» ف )۱(

 .هيلإ فاضم (َنْيِدِباَعلا)و «٠ فاضم وهو ((ٌديَر) نم لدب (ْنْيَر)و «لعافو لعف (ٌدْيَر ءاَج) :بارعإلا (0)

 (ززك) « فاضم وهو « لعاف (ةئِعَس)و ضام لعف (ءاج) (زرُك د دعس ءاج) بارعإ ف لوقت 06

 .هيلإ فاضم



 عابتإ نويفوكلا زوجو «(ِزْرك ٍدْيِعَسِي ُتْرَرَمَو « ٍزْزَك َدْيِعَس ُتْيَأَرَو « ٍزْرُك ُدْيِعَس َءاَج)

 م ٍدْيِعَسِب ُتْرَرَمَو ها رك E عفا هاك :لوقتف لوآلل يناثلا

 .ماعأ هّللاو «حيحصلا وه نيرمألا 17 نم نويفوكلا هيلإ بهذ امو

 جرح لصألا يف وهو «ياز هرخآ يفو ةلمهملا ءارلا نوكسو فاكلا مضب (ٌرْرُك)و

 وأ «ةينكلاو مسالا عمتجا اذإ :يأ «خلإ (...مسالاو ةينكلا نيب ر الو) :هلوقو

 .هبارعإب اًبرعم رخآلا هيليو هبحاص ىلع امهدحأ دقت يف رايخلاب تنك بقللاو ةينكلا

 :رعاشلا لوقو ((ُدُيَر ِهلااِدْبَع ع د َءاَج) كلوق مالا ىلع ةينكلا دقت

 «(ٍهللاِدْبَع ی ا دَر َءاَج) :كلوق اهيلع هميدقت نمو

 | : هر ناسح لوقو

 ريش راسب دا كلا لجأ ني هللا زرع وكما اتر

 .(َنْيِدباَعْلا م 0 يادنيا َءاَج) :كلوق بقللا ىلع ةينكلا ميدقت نمو

 1 وع
 َيِدباَعْلا ع 2 َءاَج) :كلوق اهيلع لغ هي ذقت نمو .( هللا هم نأ

 و «ِدّرفم :ىلإ اضيأ 2 مفر ف

- 20 

 هيو (نرلادبعو هللادبع)ك قاضإ ٌبُكَرُم :ماسقأ دا 0

 تو .(ِهيَوَبيِسو ءَتوَمَّرَصَحَو ءَكَبْلْعَب)ك ٌيِجْرَم ٽبکرمو : كلا

 0 م تاو هر َقَرَب)؟ ٌىِداتَس
 لایک 0 ا 5 بابلا اذه ف ا دارملا (بكرمو درفم ىلإ) :هلوق

 و u :وحنو 2 ةنصملا



 لك هنأ ) :هطباضو ةبكرملا مالعألا يف رثكألا وه مسقلا اذه (يفاضإ بكرم) :هلوقو .
 . لبق امم نيونتلا ةلزنم اههيناث لزن نيمسا

 .اًتاد ةفاضإلاب يناثلا رجيو لماوعلا بسحب هنم لوألا ءزجلا برعي نأ :همكحو

 امأو «فرصني ال ام باب يف يجزملا بكرملا طباض مدقت دق (يجزم بكرم) :هلوقو

 اًموتخم ناك نإف «(ِهْيَوِب) اًموتخم نكي مل ام فرصني ال ام بارعإ برعي هنإف :همكح
 .رهشألا يف رسكلا ىلع ينب (ِهْيَوب)

 (لصألا يف ةلمج ناك ام لك) :هنأ مسقلا اذه طباض (يدانسإ بكرم) :هلوقو
 رغو ٠(اس أو «(اهاتزق باش)و «ةيناثلا مضو ىلوألا ءارلا حتفب رم قرب)ك
 ظ ظ ( .كلذ

 لبق ةلاحلا نم هيلع ناك ام ىلع ىحي لب اًثيش هيف رثؤت ال لماوعلا نأ همكحو
 ةياكحلا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم تاكرحب هبارعإ نوكيو «ةيمستلا
 .(ُهَددَغ قرب ُتْرَرَم)و «(ُةهُرْحْخ قرب ُتْيَأَر)و «(ُهٌرْحْخ قرب َءاَج) :لوقتف

 ه8 © ©

 ها لخبر بقل هنإ سراقب لاق رخ قرب) امأ (0)
 "حيرصتلا” يف اك .اهرعش اتباؤذ اهانرقب دارملاو ءةأرما بقلف (اَهاَنْرَف َباَش) امأو

 )1/١١١(.

 رضم نم برعلا ليبار دحأ «رباج نب تباث بقل هنإ :«سوماقلا” يف لاقف رش طئات)ا امأو

 الو :مهضعب أجوف مدان قاف ءاتيكس طبأت وأ اسوق ذخأو ( ماهس ريفج طبات هنآل ؛رازن نبا
 .١١الص «ىعاجسلا» يف امك كلذ ريغ ليقو ها .ٌيِطّبَأَت :هيلإ ةبسنلاو «مخري الو ءرغصي



  ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ءِرّكَذُمْلا ٍدرفُملل (15) :وهو هويَّلِإ ٍراَضّمِل عضو ام :ةَراَشإلا مسا

 ٍةلاَح يف ردا ملل (ِناَذ)و «ةكنملا ةَدَرمُملل (اتو هتو يتو هذو يذ)و

 ِثْنَوُملا ملل (ِنائ)و ءٌّرجلاو بصلا "'ةّلاح يف (نيّد)و عقلا

 أ E e 8 ا ر 0 ع

 - ديز ىلإ اًريشم لوقت هيلإ ةراشإلا عم ىمسل يل (هيلإ راشمل عضو ام) :هلوق

 .تاذلا كلتل ةراشإلا ىلعو ء(ِدْيَر) تاذ ىلع (اذ) ةظفل لدتف (اَذَه) -ًالثم

 .ةعامج وأ «نانثا وأ ءدحاو :امإ هيلإ راشملا مث

SE ES | 

 : وج ماع 0 وا ملر اذه) وک ناك الاغ : يأ (ركذملا درفملل اذ) :هلوقو

 ۲١[. :تافاصلا]  ٍلَصَمْلأ موي اده 5# :ىلاعت لاق «(ٌّلَبَج اَذَه)

 هله)و «(دنه هله) :لوقت نوكسف رسب ةعبرألا هذه (هتو يقو هذو يذ) :هلوقو

 1 (؟ كيت فيك ) :ثيدحلا يو 1T)» نسا # ممَهَج وزله :ىلاعت لاق ا(

 هلوقو «(ناَمالَع ِناَذَه) :كلوق عفرلا ةلاح ف هلاثم «خلإ کک :هلوقو

 .[۲ :صصقلا] 4 ناه ككلِناَنَف ل :ىلاعت

 َّنِإ  :ىلاعت هلوقو «(نْيَدِهَْجُملا ِنْيَّذَه ُتْمَرْكَأ) :كلوق بصنلا ةلاح يف هلاثمو

 .ةءارق لع [ :هط] 5 000 ٍنْيَذَه

 .«هكاوفلا” و "ةطوطخملا» نم تبثملاو «(َقَلاَح) :«بكاوكلا» يف )١(

 )05١١(, يراخبلا هجرخأ «كفإلا ةصق يف ير ةشئاع نع ليوط ثيدح نم ةعطق اذه ()

 .(0) ماسمو



 ٠ ةفرعلاوةركشا باب] 00000000000000
 .(نيَم مدلل نيد ا :كلوق رجلا ةلاح يف هلاثمو

 ًارَملا ٍناَتاَه ثَءاَج) :كلوق عفرلا ةلاح يف هلاثم «خلإ (...ناتو) :هلوقو

 .(ِنْيَتَحاَفّتْلا نيتاه ُتْيَرَيْشا) بصنلا ةلاح

 نأ ُديِرَأ نإ # :ىلاعت هلوقو ء(ِنيَتَدْرَوْلا ِنْيَتاَه ىلإ ُتْرَظَت) رجلا ةلاح يفو

VEE TEES 

 يتلاح يف ءايلا ىلعو «عفرلا ةلاح يف فلألا ىلع ناينبم (ِنَْتَو «ِنْيَذ) نأ حصألاو

 .تالوطملا يف طوسبم اذه ىلع مالكلاو «درفملاك اهيف ءانبلا ةلع دوجول ءرجاو بصنلا

 :وحن ءايلا ةروص ىلع :يأ (ءءاًيلا)ب ذئنيح بتكيو (نييميمتلا دنع رصقلابو) :هلوقو

 اهيف مهكراش لب «ميمتب ةصاخ تسيل ةغللا هذهو :(َكّئاتَب َلْوُأ اه)و ء(َكْمْوَت ّلزأ)

 ظ .دسأو «ةعيبرو «سيقك مريغ
 توي مالو متنأتَم # :ىلاعت لاق «ليزنتلا ءاج امو ىحصفلا يه زاجحلا ةغلو

 :نارمع لآ] ١١9[ :رجحلا] ه اب ِآَلْؤتَم # :لاق هنأ طول نع ىلاعت لاقو ۷١[.

 ٠ َّنِإ 8# :ىلاعت هلوقك مهريغ يف لقيو «ةمدقتملا ةلثمألاك «ءالقعلل هلاعتسا رثكألاو

 :ءارسإلا] © اوسم ُهْنَع ناک ہوا لک َداَوْْلاَو صبا عَمَسلا  ]۳١:ريرج لوقو

 ماّيألا َكِيَلْوُأ غب َشْيَمْلاَو ىلا ةَلرَم دغب لزاما مذ
 .(ُذَي َمَد) نم رمأ لعف (ٌمُد)و «لقعي ال ام يهو مايألل (َكِعَلْوَأ)ِب راشأف

 ر يهو ءاَذَه) :ُوْمخ ِةَراَشإلا ءاَممأ ىلع ِهيِبنَتلا (اَه) لوخُد ُروُجيو
 OES ‹نیتاَهو «ِناتاهو ‹ نيّذَهو ِناَّذَهو

 ةع فاك افرا قنا فط اهلا راغل "ناك ذو

 ِكاَذو ءَكاَذ) :وحخن «بّطاَخُملا بسحب ةّيسالا يفاكلا فرص 2

 .«هكاوفلا” و ؟ةطوطخملا» نم تبثملاو «(افاك ٍةَراَشِإْلا مشا تفَحلأ) “بكاوكلا» يف ()



 ىلع هيبنتلا ءاه لخدت نأ. زوجي :يآ .خلإ (..هيبنتلا اه لوخد زوجيو) :هلوق

 (ٌديَر اَذَه) :لوقتف هتلفغل ةلازإ هيلإ راشملا ىلع بطاخملا هيبنتل ةراشإلا ءامسأ لئاوأ

 ازاوج اهطوقس ليلدب ةراشإلا مسا ةلمج نم تسيل (ُءاَهلا) هذهو .خلإ ...(ُدْنِه ِهِْذَه)و

 ام يج فرح يه امنإو «يتايس اک (َكِلَذ) :وحن يف اًيوجوو «يَكاَذَو اَذ) :وحن يف
 ئ .مدقتملا ضرغلل

Oيهل  Na SAS Erهيلو  

 | | :عمجلاو

 با الا ر ا ا راشلا نا اةاوز ةفلوقوب
  :بتارم ثالث ىلع دعبلاو

 (ِءاَلْوَأَو ءِناَذَو ءاَذ) :وحن ماللاو فاكلا نم ةدرجم نوكت يتلا يهو .ىبرق :ىلوألا

 ظ ظ عقل راودللاب

 ةدايزب رعشت فرحلا ةدايز نأل ؛اهدحو فاكلا اهقحلت ىتلا يهو .ىَطْسُو :ةيناثلا

 .(َكيَلْوَأَو َكِناَذَو َكاَذ) : وحن ةفاسملا

 اذه رصقلاب (َكِلاَلْوَأَو َكِلَذ) :وحن ماللاو فاكلا اهقحلت قتلا يهو .ىَدْعُب :ةثلاثلا

 «ىلوألا يهو ىبرق طقف ناتبترم اهنأ ىلإ هعبات نمو كلام نبأ بهذو ءروهمجلا بهذم

 ءاّملطم ىنثملا يف عنتمت ماللا نأل «حيحصلا وه اذهو «ةثلاثلاو «ةيناثلا يهو ىدعبو

 نويميمتلا مهو هرصق نم ضعب ةغل يفو «نويزاجحلا مثو ُهَذَم نم ةغل يف عمجلا يفو

 .يقأيس اک

 ةينثتلاو دارفإلا ثيح نم :يأ «خلإ (..ةيمسالا فاكلا فرصت فرضتت ) :هلوقو

 ك و یو ا

 رسكب (ّدْبَر ِكاذ) تلق ةثنؤم ةدرفم بطاختو ركذم درفم ىلإ ريشت نأ تدرأ اذإف
 ( ( .(فاكلا)



 / ةفرعملاو ةركنلا باب

 ا دنس كور تلف نسكعلا تدر

 (ٌديَو اکا5) :تلق ىننم بطاختو ركذم درفم ىلإ ريشت نأ تدرأ اذإو

 .(يناكلا) عتفب (ِناَتيرْلا َكِناَد) :تلق سكعلا تدرأ اذإو : .
 ٠ .(3ُيَر ْمُكاَذ) :تلق ركذم عمج بطاختو ركذم درفم ىلإ ريشت نأ تدرأ اذإو

 .انيهيشت اا كاز كدا را ]فيلق سكملا كفرا اذا

 0 و َّنَكاَذ) :تلد ثنو عمج بطاختو ركذم درفم ىلإ ريشت نأ تدرأ اذإو

 .شقف اذه ىلعو ءاهحتفب (ُتاَدْنِهْلا َكِتَلْوَأ) :تلق' نسكعلا تدرأ اذإو (

 .كعلرأو انا ءاځنا5) :وخغ دعْبلا ًةلاَح هيف هدب 1
E US,(اَذَه) :ٌوْحخ هيبنتلا (اَه) ُهْتَمّدقَت اذإ درفملا ىلع  

 E IS يف هيف لاقُيف

 ام تاق فه دعبلا مال كرت بج يأ « حلا(: مدالا لح وهو

 .(َكِل ٍناَت) ال و «(َكِل ٍناَذ) :لاقي الف «(َكِناَتَو َكِناَذ) :وحم ىئملا ةراشإ :اهادخإ

 امأ .(َكِل ٍءاَلْوُأ) :لاقي الف (َكِيَلْوُأ) :وحن هدم نم ةغل يف عمجلا ةراشإ :ةيناثلا
 .«كيالؤأ)و .(كالزأ) و ؛نييميمتلا ريغ دنع اهقاحإ هيا ةغل ىلع

 ( :مرعاش لاق

 كيلالزأ الإ َنِيَضْلا طوب لَ EEE راب مت مرک تیا
 مو «بئاشألا = هدرا الار لا .نيشلابوب ارا مكن (ٌةباَسّأْلا)و
 اا

 .؟هکاوفلا” ف "؟ةطوطخملا» 2 ةهدوجوم تسد هذه (1) 4 9 أ abl“ ما 5 | ۲



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 000 0. ا يع

 (َكِْئَتاَهَو ءَكاَتاَمَو َكاَذَه) :وحن هيبنتلا فرح 5 مدقت اذإ درفملا ةراشإ :ةثلاثلا ظ

 .(َكِلْئَِتاَمَو ءَكِلاَتاَمَو ءَكِلاَذَه) :لاقي الف

 او اك عل نع الدب فاكلاب أ ثالثلا لئاسملا هذه يف دعبلل ةراشإلا ديرأ اذإف

 اَنِإ # :ُوْمَخ اتهام وأ اَنُْم)ِب بیرقلا ٍناكَملا ىلإ ٌراشُيو هه

 ا اها وأ ولاه دلا ناكملا "لاو. 08 :ةيفانل] "14 تكروذولت

 .[؟ 9 :ناسنإلا] 4 م 2 ا اذِإَو و . وأ ءاّنِه ا 2 وأ عَكلاَته

 ناكملا ىلإ هب راشي ةراشإلا ءامسأ نم مدقت ام «خلإ ( ...ناكملا ىلإ راشيول :هلوق
 ناكملا ريغ ىلإو هسولج ناكم :يأ ء(ِدْيَر ُسِلْجَع اَذَه) :ناكملا ىلإ اًريشم لوقت هريغو

 ا

 نونلا فيفخناو ءاملا مضب (اته) اھو نيتظفلب ةصاخ بيرقلا ناكحملا ىلإ راشبو

 E U هاته هظيطلجا) وك“ O O O نرخ "ةورخغ

 اهلثمو «ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ةراشإ مسا (اته)ف # تودي اسهم ان #
 .هيبنتلا (ِءاه)د تنرتقا اهنأ الإ )ھا

 :اهنم ظافلأب ةصاخ ديعبلا ناكملل راشيو

 .هيبنتلا (ِءاَه) نع ةدرجم (َكاته)

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ءةراشإ مسا (اَنُّم)و «هيبنتلل (ُءاَهْلادو ءاهمساو (ّنإ) «(ّنِإ) :بارعإلا ()

 .ملاس ركذم عمج هنأل ؛(ْوَِوْلا) هعفر ةمالعو «(َّنإ) ربخ (َنْوُدِعاَق)و «(َنْوُدِعاَق)ِب قلعتم ةيناكملا

 سيلو «لعافو لعف (ُتْيََررو «نامزلا نم لبقتسي ال فرظ (اَدإ)و «ةفطاع (ُْواَوْل) :بارعإلا 0

 األ ؛ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف «ةراشإ مسا (ٌ,َد)و ءردقم الو رهاظ لوعفم هل

 ىلع ءارقلا ضعب فقوف « ه اي تار ل :ىلاعت هلوق (15) باوجو «(ُثِيَأَرإِب ةقلعتم اهل ةمزالم
 رظناو ءاهباوجو (1ّذإ) نيب لصفلا نم هيف ال ؛نسح ريغ # يت تار ا :هلوقب ءادتبالاو 09
 )١56/1١(. «بكاوكلا”و (۳۲۳/۱۰)شیوردلل “نآرقلا بارعإ»



 م ١ ظ ___ ةفرعملاو ةركنلا باب
 .مال ريغ نم هيبنتلا (ِءاب) ةنورقم (كاتهاه) وأ

 .ماللاو فاكلاب (َكِلاَتْهاَه) وأ

 .نونلا ديدشتو ءامللا حتفب (اَنَه) وأ

 .نونلا ديدشتو اهرسكب (اته) وأ

 .ميملا ديدشتو ةثلثملا ءاثلا حتفب (2) وأ

 .ةيفرظلا ىلع بصن لح يف ةراشإ مسا هيف لاقي ظافلألا هذه نم دحاو لكف

 :(اتُم)ِب بيرقلا ناكملا ىلإ راشيف ثالث بتارملا نإ :روهمجلا بهذمب انلق اذإو
 .هتاوخأو (َكِلاَتُه)ِب ديعبلا ىلإو .(كاته)ب طسوتملا ىلإو
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 ) ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 لصف

 ل ىو گلا ا 3 ا

 ؛ عفّرلا ٍةلاَح يف ولا ED ردا قا (ِناَدّللا)و َةَكَتْوُملا

 e Ns رج لاو بصّتلا "'ةلاح يف (ِنيكَللاو «نيدّللا)و

 .عفرلا ةلاح يف (-واولاب- ا لاق ا قو ا عمجل (-اقلطم

 )۲( ص ورا

 V٤)» ا 4 208 فك.

 هج دا

 ع يح

 * ّمكحِنِم اهني ن ر 3% E : ةلداجملا] ”
42 

 .«هكاوفلا” و «ةطوطخملا» نم تبثملاو «(َّيّلاَح) :*بكاوكلا» يف ()

 أ ُضَتْخخ) :هريدقت ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ( هلو ءأدتبم ( ُدْمَ) :بارعإلا (۲

 اًزاوج هيف رتتسم هلعافو «ءضام لعف ( َقَدَص)و «( هلل ةفص رج لحم يف لوصوم مسا ( ئِذَّلل

 ةلمجلاو «هيلإ فاضم (ُءاَهَْل)و «ناث هب لوعفم (ُهَدْعَوو ءلوأ هب لوعفم (ا9و ء(َوُه) :هريدقت

 .( اَنَقَدَص) يف :رتتسملا ريمضلا وه دئاعلاو «بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا

 ىلع بارعإلا يف انرصتقا اذإف «بارعإلا نم اهل لحم ال اًدبأو اًنتاد لوصوملا ةلص :يِسب'

 .كلذ ماعيلف «بارعإلا نم اهل لحم ال اهنأ هانعف (ةلص ةلمجلاو) :انلوق

 (قحششفم وأ

 يف لوصوم مسا (َّْل)و ءلوعفمو لعافو لعف (َلْوَق هللا عيَلو «قيقحت فرح (ذ :بارعإلا ©

 .(يه) هريدقت اًزاوج هيف رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف (ُلِداَجُتلو «هيلإ فاضم رج لحم

 ءهيلإ فاضم (ُءاَهْل)و «(ُلِداَجُتاب قلعتم رورجمو راج (اَهِجْوَر قلو ءهب لوعفم (ُناَكْذو
NEN ay es 

 ءادتبم عفر لحم يف .فلآلا ع ينبم لوصوم مسا (ِناَدْنل)و «ةفطاع (ُواَوْل» :بارعإلا (5)

 - ا شار E E (ْمُكْنِم)و «لوعفمو لعافو لعف ( ااا



 00 ء[24 :تلصف] 4 االس
 "#7 ضي نم سيب کاو 3

 6 عاملا | 7: ا lL لاو «[5 :قالطلا]

 نود ةلص ىلإ رقتفا ام هنإف يفرحلا لولا فالخب :يأ (دئاعو ةلص ىلإ) :هلوق ظ

 ةسمخح وهو (دئاع ىلإ جتحي ملو ردصمب هدعب ام ا ت ]2 @) هطراضو دئاع

 .(ْوَل)و :«(:5)و «(ام)و ءةددشملا (َّنَأ)و «ةيردصملا (ِنآ) :يهو حصألا ىلع فرحأ

 :لاقف هريغو 0 يف اك يبودنسلا اهمظن دقو

 اْوَوَر اك حصا اسْمَح اَهَل ْيِرْكِذَو وأ ٍرِداَصَمْلاِب اًنْوُرْخ َكاَمَو
 ْوَلَو اَمَو اَهْذُحَ يک اَهْيَلَع ديو ادد نأ حشفلاب 9 ھار

 -الثم- (ْيِذَّلادك (هل عضو ب اا ظفللا) :وه صنلا (كرتشمو صن) :هلوق

 .اذكهو «ةدرغملاب (عْلا)و «درفملاب صاخ ظفل هنإف

 .% مهو داعم ¥ :ىلاعت هلوق ةلمج أدتبملا ربخو «ةينثتلا (لأ) دئاعلاو «لوصوملا ةلص رص ر ر

gC ANيادتلا فرع هت دنت.  Uyردا نق ارا زو قتلا  
 ارو ا كنار ويد ردو ديف اة ةلعاقو ار و ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم

 «ناث هب لوعفم .بصن لحم يف ِهاَيْلا> ىلع ىنبم لوصوم مم! (ِنْيَدْلْلا)و «لوأ هب لوعفم

 .ةينثتلا (لأ) دئاعلاو «لوصوملا ةلص «لوعفمو لعافو لعف (ناَلَصَأ)و
 (مهِرْعَب ْنِم)و «لعافو لعف (َوْءاَج)و ءأدتبم لوصوم مسا َنْيِذَلا)و ءةفطاع (ُواَوْلا١ :بارعإلا (0

 ربخلاو ؛(واَولا) دئاعلاو هيد ةلص ةيلعفلا ند ءهيلإ فاضمو «فاضمو «رورجمو راج

 .ةيآلا 4 نولو #3 ةلمج

 و 4 لعافو, لف و ام لورم ما (قالثا]و. ا 0

 دئاعلاو «لوصوملا ةلص (ٍضْيِحَملا َنِم و َنْسْيَي] ةلمجو «(َنْسْئَي)ِب قلعتم رورجمو راج (ضْيِحَملا '
E E O CRظ ةيآلا 4  

E EE O NOل ا لدعم لرضوم  
 .ةيآلا 7 أوُدهشَتَسَف :ةلمج ًادتبملا ربخو (ةوسنلا نون) دئاعلاو «لوصوملا ةلص «لوعفمو . 2A F> “1 TTT ا 2



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 5 0 ٠

 ا ۳ 5 E ا ةفلتخم نا ا :وه كرتشملاو

 .يتأيس اك ثنؤملاو ءركذملا عومجملاو «ىنثملاو «درفملل

 هدنع ىلا ل 6 :وحن لوألاف «لقاع ريغ وأ القاع :يأ (ركذملا درفملل) :هلوقو

 اا مكمري ادله :وحن يناثلاو ٠ :لمنلا] #4 بتكلا س ر

 يف لمعتسي دق هنأل ؛ىلوأ ناكل (ملاعلا درفملل) :لاق ولو ٠١[ :ءايبنألا] ودع

 0 هناحبس هللاو ٤١[ :فارعألا] اته ىلا هِي دما # :يف اك هللا قح

 .ةثونالاو ةروكذلا نع هزنم

 هلأ مس دق و :وحن لوألاف «ةلقاع ريغ وأ ةلقاع :يأ (ةثنؤملا ةدرفملل) :هلوقو

 # يوُدَعو سك ىلا ُْمَهَج ىذه :وحن يناثلاو #2 اجر ف کلیم ىلا لو

 .ةلقاع ريغ يهو «منهج ىلع (ْنعَّلا) عقوأف [* :سي]

 .مدقت دقو « (ِنَْنَو َنْيَذ) يف مالكلاك هيف مالكلا «خلإ (...ناتللاو ...ناذللاو) :هلوقو

 .دمي دقو «وأو ريغب بتكيو «(لْعلا) :نزوب -رصقلاب- :وه (ىلألاو) :هلوقو

 :رعاشلا لوق اروصقم هلاعتسا لاثف

 بلقب ْدِإ ٍرْهَدْلا ٍناكذَح لع 2 يتوُلِذْخَي ألا مَع نب تبار
5 57 55 

 م

 0 لوق ودم هلاعتسا لاثمو

 اَهَلاَمِص اَمَْي ُْيَمْلا داَجأ فويس ميا ءالألا مشل هللا أ

 . را لهأ ةغل يهو اًرجو ا ی م ا قيدلاو) :ةلوقو

 َّنِإ و ۷١[ :فارعألا] 4 اڪ ا aS E «ليزنتلا ءاج

 7 د رَ ماو [4 :دصلا] اص وليس ىف توجب تلا بی
 يف (َنْيِذَّلارَو [۱۲۸ :لحنلا] 4 اقا يذلا م هلأ نإ 86و [147 :ةرقبلا] * وجرح

 رورجت عبارلا يفو «فرحلاب رورجم ثلاثلا يفو .لوعفم يناثلا يفو «لعاف لوألا لاثملا

  .ءايلاب عيمجلا يف وهو «فاضملاب



 ءايلاب رجلاو «بصنلا يىتلاح ينو :يأ (عفرلا ةلاح يف نوذللا لاقي دقو) :هلوقو

 هنإف اًملطم ءايلا همزلأ نم ةغل يف هفالخج نيمالب ةغللا هذه ىلع بتكيو ليقع ةغل يهو
 ( .ةدحاو مالب نيتك

 .(اوُماَق ا NS ا ES نزلا َءاَج) :لوقت

 :مهرعاش لاق

 اَماَحْلِم ٌةَراَغ ليلا َمْوَي  اَحاَبَّصلا اْوْحَبَص ند

 ةروص ىلع هب َءْيچ ينبم هنأ حيحصلاو «هربخ لاو ادم وذ
 .رج لاو بصنلا يتلاح يف ءايلا ىلعو «عفرلا ةلاح يف واولا ىلع هؤانب رهاظلاو «برعملا

 ةرسكلا ىقبتو ةثالثلا هذه نم ءايلا فذحت دق :يأ (اهؤاي فذحت دقو) :هلوقو

 شلو :ىلاعت هلوق ئرق دقو :(ِتاَوَّلْلاَو ءِتْأّلْلاَو ءَأَلْلا> :لاقيف اهيلع اليلد

 وتاب لاو :ىلاعت هلوق ةعبسلا يف أرقي ملو :نيهجولاب «[4 :قالطلا] * نمي
 .ءايلا تابثإب الإ ٠١[ :ءاسنلا] # َةَمِحَسْلَ

 .هتلثمأ «خلإ ( ...مَّنِي ٌدَمَحْلا #4 :وحن ) :هلوقو

 ا ا وه ضل ا ضعيماك

CV NIS 

 .هبلإ فام ورا ةقؤلا ةادرفتلل قافلا ف و

 انكم وو E و ركذلا يدلل تناقل قا( ناذتلادو

 و وهو ی لاح قتال عازل وبا نكللا)و

 ` وا نسماخلا ىف( 312011

 .ًادتبم وهو «ثنؤملا عمجل سداسلا يف (ْياّلْلا)و

 .ًادتبم وهو ءاّضيأ ثنؤملا عمجل عباسلا يف (يقاللا)و

 125 00 مرا نك ف رق



 .TN 37 اا 5
 ما يتلا

 mS ف ا تفاك) :(قاوللا) و

ET۳ دقو هن(  ag OE 

 هنن كادر ودور اهل ونام ناو sd 3 ا

 هلك َكِلَذ ْنِم رّكْذُملا عومجملاو ٌقكُملاو ِدّرفُملا لع قلطت ُةّنَسلا

 ١ ظ 2

 .هفيرعت مدقت دق ( كرتشملاو) :هلوق

 هريغل وأ درفملل اهنأب فرعتو :يأ «خلإ ( ...درفملا ىلع قلطت ةتسلا هذهفل :هلوقو

 ناويضرا ٠ هاك از دج اكرشم عراك تان :ةاييله E كلا هلاك 1ك

 تلد ل CL اذ رقت ناك نوي هكا يزل زا يأن: ار يع نلت

 ا ا ا

 ينبجعُي) :(ْنَم) يف لوقت .لِقاَعلا ٍريْعِل (اَم)و «لقاَعلل (ْنَم) ٌلَمعَتسُنو
 e ْنَمو «كاتءاَج ْنَمو ءَكآاَج ْنَمو «كتَءاَج ْنَمو ءَكَءاَج ْنَم

  e) 0 - esتي قنا ك1 نان نيل ا 2 5

 n امو ؛ مُهكيشا 0 00 27

 مسا (ْنَملو ءهب لوعفم (ءالاو (ةياقولل ( نويل ‹ عوفرم عراضم لعف ) نجع :بارعإلا (۱)

 دق ازا وخ ةف نته ن لغاتو «لؤعفمو لف او افا (ْيَِلا) :ىتعمب لوصوم

NEE Sl A ly CEN N lo 

 .دئاعلا اهو «( واول عمجلا يفو ( فلأل) ةينثتلا يف لعافلا

 لعافو لعف 4 ُهَكْيَرَبْش)و لعاف (ْئِذَلا) ىنعمب لوصوم مسا ( الو «لوألا لثم ( ىج :بارعإلا

 .هيلع فوطعم هنال «هلثم هدعب امو «(ءاهل) دئاعلاو «ةلص ةلمجلاو «لوعفمو



 نم ی : : لقال رل © م لمعت َكِلَذ راكي 2
 ا . ٍلِقاَعلِل (a) و E :رونلا] ٠ 4 ا

 e ہو جے
 :ص) a یدی س 0 دحل .[ 0/6

 ؛لعلا هب ماق نم :يأ ماللا رسكب (مِلاَعْلل) َلْوَألا ( لقاعلل نم لمعتستو :هلوق .

 «بتكلا ُمْلِع هَدنِع ْنَمَو 9» :هلالج َّلَج هلوقك ىلاعتو هناحبس هلل لمعتسي هنأل
 :يأ «ةيفيقوت هتافصو هءامسأ نأل ؛لقاع هيلع قلطي الو .(ْئِذَلاو) :يأ ٤١[ :دعرلا]

 .ةنسلاو باتكلاب الإ تبثت ال ٠

 ىفو ء(ْيِذَّلا» :ىنعم لوألا لاثملا يف (ْنَماَف 59 ا و :هلوقو .

 ٠» ا : ىنعمب

 لان
 ےس

r س اغلا 
 ر

 يف 4 عارلا ند .(ِناَدللا) :ىنعمب ثلاثا 0 :ىنعم 2 و «(ناذللا) :ىنعمب ثلاثلا 0 0

 .دئاعلاب م وأ 0 وأ ْيِدَلا) : ىنعمب 0 انفرعو «لعاف

 الا مأ اهتينكو ةناتأ :لاقي الو «راجلا نأ يه ( اًناتأ وأل :هلوق

 .ةرامح ال اولاق امبرو "سوماقلا» ف 53 ماللا نوكسو

 مسا ( نهو .مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ( ْهُهْنلَو «ةيليصفت (ِغاَمل» :بارعإلا ()

 ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف ( ىِيْمِلو ءرخؤم ًادتبم EDE :ینعمب لوصوم
 ۰( نشمي قلعتم رورجمو راج ( ِهْيْطَب لهو ,(َوْه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «لقثللا

 .( ین يف رتتسملا ريمضلا دئاعلاو لرل ةلَِض ( ئِئيمِل ةلمجو «هيلإ فاضم (ُءاَهْلا)َو

 هيف رتتسم هلعافو «لوأ لوعفمو لعف ( َكَعَئَممو ءأدتبم خيبوتلل ماهفتسا مسا ١2( :بارعإلا ()

 .( نب بوصنم عراضم لعف ( َدُجْسْتو «بصنو ردصم فرح (ْنأو «(َوُه) :هريدقت اًزاوج
 ر «( مِل ناث هب لوعفم لوؤملا ردصملاو (َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو
 يف (ْيِذَلا) :ىنعمب لوصوم مسا ( الو ءرج فرح ( مال «( لو (َدوُجسلا َكَعَتَم نس ّىَأ)

 .(هئفلَ) :هريدقت فوذحم دئاعلاو «لوصوملا ةلص «لعافو لعف ( ُتَمَلَكَلو «( مالل)ب رج لحم
 «فاضم وهو «ىنثم هنأل ؛لكتملا ءاي يف ةمغدملا (ْءاَيْل) هرج ةمالعو ءرورجمو راج ( يدي
 .هيلإ فاضم ملكتملا (غايلو



  6:رثدملا] ٠١[.

 .ناتأ عمج قوف ةانثملا ءاتلاو ةزمملا مضب (اَنَُأ وأ) :هلوقو

 .خلإ (...َكَءاَج ْنَم ينّبجعُي) يف مدقت ام لثم وه «خلإ (...هتيرتشا ام ینبجعي) :هلوقو

 فنصملا هلمعتسا دقو «ءالقعلا روكذلا ةعاجل الإ لمعتسي ال ريض (م) :ييبل
 اَمَو) :لاقي نأ باوصلاو ءأطخ اذهو (ُْمُهَتْيَرَتْشا اَمَو) .:هلوق يف ءالقعلا ريغل هَتشلَج

 .معأ هّللاو (ْةُهْتْيَرَتْشا) :لاقي الو ء(اَهُْيَرَْشا ْبْشكلا) :لاقي اك ءااَهَتْيَرَْشا

 لقاعلا ريغ يف (ْنَم) لامعتسال لاثم اذه « 6 دِنظَب لع یشن نت ميم :هلوقو
 تَقلح اَمِل # :وحنو القاع نوكي ال هنطب ىلع يشي نم نإف :لصألا فالخ ىلع رو دع رص <“ )

 هيلع مدآ وهو (ُةُتَفْلَخ ْنَمِل) :يأ لقاعلا يف (اَم) لامعتسال لاثم اذه [/: ص] 4 قدي

 .مالسلا

 ور
 4 وه

 ىقيجعي 1 ِ وهب هريغو ٍلقاعلل E ةقابلا عود او

 و ءاوماق أو ءاَكَماَق یاو 5 “تاق یاو اق

 ذأ وح 8 قاع مياَقْلا ناک عاوس

 .مهمالك رهاظ وه اك كارتشالا قيرطب :يأ (هريغو لقاعلل لمعتست) :هلوق

 يناثلا يفو «(ْيِذَّلا» :ىنعمب لوألا يف (ّيأ)ف «خلإ (...ماق يأ ينبجعي) :هلوقو

 سماخلا يفو «(ِناَنْلْلا) :ىنعمب عبارلا ينو «(ِناَدَلْلا) :ىنعمب ثلاثلا ينو ء(ْنِْلا) :ىنعم

 .لعاف ٣ ىلإ هو ان( اللا: عم نيداسلا قو الا ىعم
 ص

 واو نأل ؛(اْوُماَق ّيَأ) ريغ يف اذه (اًئاويح وأ القاع مئاَقلا ناك ءاوس) :هلوقو

 لعف (َماَق)و «لعاف (ْىِذلا) :ىنعمب لوصوم مسا (ّيَأ)و ءابيرق هبارعإ مدقت (نبِجعُي) :بارعإلا )١(

 ريمضلا دئاعلاو «لوصوملا ةلص ةلمجلاو «(وه) :هريدقت اًراوج هيف رتتسم هلعافو «ضام

 .دئاعلا وهو «زرابلا ريمضلا عمجلاو هلا ف لعافلا نأ الإ ( هدذعب ام هلثمو لا



 اع 00000000000000 ةقرعلاو ةركشلا باب
 ريش اما و. 4( 301 DT ءالقعلا ووكذلا ةع الإ: اسا ةا

 الو ((ْتَطَئَس ُتْتُكْلاَو) «(ْتَماَق ُدْيِمَحْلا) :وجن ةثنؤملا ريمض محل مدختسيف ءالقعلا ت
 .(اَوُطَئَس)اَلَو ء(اْوُماَق) :لاقي

 0 لعافلا 2 ىلع ْتَْلَخَد ذ (لأ) ااو

 ق 1 يأ (يورطعلا و ٍبراّصلا)؟ ا هنا
 :ىلاعَت هلوقو ١8[« :ديدحلا] "هک ٍتَفَدَصُمْلاَو ال نل ر

 ه :روطلا] 4 روجسلا ِرحبْلاَو © عوورملا ٍفْقَّسلاَو #

 ال وصوم اًمسا (ْلَأ) نوكل طرتشي :يأ «خلإ (...لعافلا مسا ىلع تلخد اذإ) :هلوق
 :عرودحلا اب اةارم"(لومتملا ساو «لعافلا ما) حيرص :فصو. لع لخدت نأ

 مسا هيف (ْلَأ)و «(ءاج) لعاف (ُثِراَّصلا) ف ء(اَدْيَر ُبراَصلا ءاَج) :وحن :لوألاف
 اوج هيف رتتسم هلعافو «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو ء(ْيِذَّلا) :ىنعمب لوصوم
 ىلع الإ دوعت ال رئاضلا نأل ؛اهتيمسا انفرع هبو «(لأ) ىلع دوعي (َوُه) هريدقت
 :ىلاعت هلوق هوحنو «(اَديَّر بَرَص ْئِذّلا ءاَج) :ىبعملاو «(ُبِراَّض)ل لوعفم (اَدْيَررو ءءامسألا

 .(َنْق َدَصَت ياللا ءاوُفَدَصَت َنْيِذلا) :يأ ء[1۸ :ديدحلا] ه ٍتَقّدَصُملاَو َنيِوَدَصُمْل نإ

 مسا هيف (ْلأ)و «(ءاَج) لعاف (ْب و طملا)ذ 01312 تو زظكلا ED ةوغ ةياغلاو

 سس

 6 َنِبِقَدَّصُم )و «(ُءاَيْلا) هبصن ةمالعو ءاهمسا (َنْيِقَدَّصُملا)١و «بصنو ديكوت فرح )نإ :بارعإلا (۱)

 (ٍلأ) ىلع دئاعلا وهو «() :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا

 هيف رتتسم هلعافو ء«لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو هيلع فوطعم (ِتاَفَّدَّصُملا)و «ةلوصوملا
 ٍياَكَلاَو اَوُهَدَصَت َنْيِذَلا َّنإ) :ريدقتلاو ءةلوصوملا (ٍلَأ) ىلع دئاعلا وهو (َّنُه) :هريدقت اًزاوج
 .4 هَل فحص 9 :ىلاعت هلوق (َّنِإ) ربخو «(َنُفَّدَصَت

 نزع مسا وهو ءهل تعن (عوُفْرَملا )و .هلبق روا لع فرطعي (ِفْئَسلا)و «ةفطاع (ُواَوْلا ) :بارعإلا ()
 ىلع دوعي وم ن ازاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو «لوهجملل ينبملا لعفلا لمع لمعي
 .(ٌرِجُس يذلا ِرْحَبلاَو َعِفُر يذلا )ا 0 روجسلا . رحاو و هلثمو «ةلوصوملا (لأ)



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 /(ُدبَع)و «نرهجلا ىلا لعفلا لمع 85 3 "7 وهو , يدل : ىنعمب

 و ىلع دوعت هيلإ فاضم (ٌءاهلااو فاضم وهو «لوعفما مسال لعاف بئان

 هلوق هوحنو «هلوأ مضب (ُةُدْبَع برص ْيِذّلا ءاَج) :ىنعملاو ا م اه انفرع

 لا َعِفَر ْيِذْلا) :يأ . 4 رجلا رل () ع عورملا فقسلاو #4 :ىلاعت

 اهتلص عم يهف «فرحلا ةروص ىلع اهنوكل اهدعب ام ىلإ بارعإلا لقن اغنإو

 .هرخآ ىلع بارعإلا رهظي يذلا يجزملا بكرملاك

 نيالا وب مال ود نتاع الرع يک و ی تار س

 وو ورا ا ا

 لع (ديس) :نزو ىلع -هرخآ زو «ءايلا ديدشتب- :وه (نيط ةغلب) :هلوق
 .نميلا نم ةليبق وبأ وهو «“ملسم حرش» يف اى اًضيأ زمه الب لاقيو ءروهشملا

 ىلع ةدابع»و )5١15/١( ؟يهكافلا ىلع نيساي”و )44/١( «يرضخلا» رظنا

HERظ  

7 
 و 34 1

 ٌتْيَوْط ْوْدَو ٌتْرَمَح وذ ْيِرِْبَو ْيَدَجَو يآ ءا ءَبلا َّنإَف

 .اهُتيوط يتلاو اهتثرفح يتلا :يأ

 تيار اك نوكسلا ىلع اما ءاهريبكذتو اا

 لوصوم مسا (ْو)و «مدقم هب لوعفم "55ِ «ةياقولل (ُنوُنلا)و «ضام لعف (ءاج) :بارعإلا )١(

 رتتسم ةلعافو «ضام لعف (ماَق)و ءرخؤم لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم (ْيِدَلا) ىنعم
 نأ. ال و املك, لا يلا ااو ا ةلمجلاو «(َوُه) :هريدقت اًزراوج هيف

 | .دئاعلا وهو ءزرابلا ريمضلا عمجلاو ةينثتلا يف لعافلا



 0 ظ ةفرعملاو ةرككلا باب |

 1 َءاَج) 57 « بحاص . نعم (یف) بارعإ اهب رعي نم مهو

 :رعاشلا لوق يور دقو ,(ماَق يِذب ترو اق ۴

5. 
e أما TS 

dad 

 ١ ےس

6 
  7ای

 2 ا 7
 :االوّصوَم اهنوك طّرَشف (|ذ) ام

e7 1 ےک مے  Eر کک ع . و  
 اذاَم دولس # :وحن ةئماهفتسالا (اَم) اهيلع دقت نا

 0 2 رع هه ر )1( 1
eاذ 2 : وک ةّيماهفتساالا (ْنَم) وأ )°1 :ةرقبلا]  

OE۰  

 ادام) :ۇحن (ام) عم اهثيكرت ردي ْنأب ٌةاَعلُم (ا5) ٌنوكت الأو

 امرا مك م ا لا ال

 :ناطرش الوصوم امسا (اَ) نوكل طرتشي :يأ «خلإ (...اذ امأو) :هلوق

 00 لع وأ «نييرصبلا قافتاب (اَم)ب ماهفتسا اهيلع مدقتي نأ :اهدحأ

 .(ُهَتْوُمِفْنُي ئِذْلا اَم) :يأ

 E E ٠ م2 0 9 2 ےس
 اَهَلاَق اذ ْنَم َلاَُيل اهتلف دق ٍةَمْيِرع كؤلملا يات ٍةَدْيِصْفَو

 )١( لعف َنْوَمِفْنُي)و «هربخ (ْيِذَلا) :ىنعب لوصوم مسا (ذ)و ءأدتبم ماهفتسا مسا (م) :بارعإلا
 3 -. 0 ٠ .  0ص و

 .(ُهنْؤَمِفْنُي ىلا م) :ريدقتلاو « فودحن دئاعلاو ‹لوصوملا ةلص لعافو

 © لعف (كءاج)و «هربخ (ْيِذَلا) :ىنعمب لوصوم مسا 05)و ءأدتبم ماهفتسا مسا (ْنَم) :بارعإلا

 تملا ريمضلا دئاعلاو «لوصوملا ةلص ةلمج لاو «(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «لوعفمو

 :ىعلاو ا لعف. (َتعَنَص ) و : (تعنبَص )أ مدقم هر لوعفم ماهفتسا مسا دام ) :بارعإلا
6 

 .(؟ٌتَعَبَص ٍءْئَش يأ)



 ظ RG oT ا 1 ظ - ظ ْ 0

 .(اَهَلاَق ْيِذَّلا نَم) :يأ

 :هلوقك ةراشإ مسا لب «ةلوصوم نكت مل (ْنَم) وأ (اَم)ب ماهفتسا اهمدقتي مل نإف

 دع ااو ضنا ةنامإ فدلع وافلام نقف
 :يأ ةلوصوم تيبلا يف (اَذ) نولعجيو ءطرشلا اذه نوطرتشي ال نويفوكلاو

 ءاهيلع هيبنتلا (ِءاَم) لوخد ليلدب ةراشإ مسا اهنأ حيحصلاو «(ُقْئلَط ةي ْيِذَّلا)و
 .تالوصوملا ىلع لخدت ال يهو

 وأ (اَم) عم بكرت نأ 6 دارملاو «ةاغلم (اذ) نوكت ال نأ :يناثلا طرشلا

 (اَذاَم) تردق اذإ (؟َتْعَبَص اًذاَم) :وحن هب [هفتسم ادحاو اًمسا عومجملا ريصيف (ْنَم)

 (َتْعَتَص)ل هب لوعفم بصن لحم يف نوكيف ( (ءََْش ٌّيَأ) :ىتعمب اًبكرم اًدحاو امسا

 اربخ (اَذ)و أدتبم (ام) تردق نإف 2(؟َتْعَبَص ِءْئَه ّيَأ) :ريدقتلاو ءهيلع اًمدقم

 3 0 ؛ ةلوصوم تناك

 : ا َةَلِص ىلإ هلك تالوصوملا قف فتو

 .اًهُهْبِش وأ ةلمخ 9

 .ٍدئاعو اًهنَع ِة

 )۱( و وک ر ق 3 1

 دا ماف َءاَح) : و «لِعافو ٍلعف نم ا ام :ةلمجلاف

 ِ ا ۷ لاا ۳ مدعو 2 فلآ ب هلل دلا 0 :ّاَعَت هلوقو

 ىل 98 :ىلاعت ِهِلوَق» اق ُهوُبَأ يِذَّلا

 ةلمجو «هيلإ فاضم (ُكاَهْل)و «لعافو لعف (ُموبَأ مالو «لعافو لعف .(ْىِدَّلا َءاَج) :بارعإلا ()

 DE A وب نمل ريو ةلزع لق ليج 63 ءا

 .لعافو لعف نم ةبكرما ةلمجلل اب ليثمتلل انه فنصملا اهداعأو «تالوصوملا لوأ يف اهبارعإ مدقت دق 42

 ةانتاضتم وهو, و دقني 303 اعافو لعف ( يلا ءا :بارعإلا ۳

 0 الا رب ر ا ةلض نا عا و اذهل رش (غاو ءهيلإ 18 (ُءاَهْلا)و

 -راج (هيف)و ءأدتبم (لو « ريل لا َ ةفص رج لحم يف لوصوم مسا (ْيِذَّل) :بارعإلا ©



 , 0000000000000 ةفرعملاو ةركنلا باب]
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 الو اهمدقت زوجي الف رخأتملا هئزج ةّلِزْنَم هنم ٌةلّرُْمو «هل ةنيبمو ةفرعم يهف هتلصب

OEيبلع اعلا  e eاوكي طيرلا  

 ةلمتحم :يأ ةيربخ نوكت نأ ةلص ةعقاولا ةلمجلا يف طرتشي (ةلمج ةلصلاو) :هلوقو

 (هوُبَأ َماَك ْيِدَلا َءاَج) :وحن اهلئاق ىلإ رظن ريغ نم اهسفن يف بيذكتلاو قيدصتلل
 دق س لوصح ن ا 2 ر ةلمج (ة30 ان ةلطشلا |

 | لمتحم ال اهنإف «ةيئاشنإلا ةلمجلا فالخب «عقاو ريغو ءاّعقاو نوكي

 نبا حلا | ءا(هويا ۾ را 0 َءاَج) :لاقي الف «بيذكتلا أو

 مع جيس سل نىك 1

 ءا هنا لهما هو
 2 (Y) له 1 6 2 ع

 ام :ىلاعت هلوقو « (َكَدنِع قم اَج) :وع «فّرظلا :اهدحأ

 O oe ٠ )0( و 0

 )ے3

 ‹لوصوملا ةلص «َنْوُفِلَتْحُم وف 4) ةلمجو ءأدتبمللا ربخ َنْوُفِلَكْْم)و «(نؤُفرم)ب قلعتم رورجو -

 .(ييف) يف ءاَهْلا) دئاعلاو
 .(ْننَءاَج) “بکاوکلا” يف 00

 :هريدقت وجو ٠ فوذحم لعفب قلعتم «ناكم فرظ (َْئٍِءع)و «لعافو لعف (ْئِذَّلا ءاج) :بارعإلا )

 دئاعلاو «لوصوملا ةلص ةلمج هبش هيلإ فيضأ امو فرظلاو ءهيلإ فاضم (ُناَكْلا) و «(ّمكْسا)

 .(َكَدْنِع ٌرّمكْسا ْيِذَّلا ءاج) :ريدقتلاو ء(وُه) :هريدقت هيف رقتسملا ريمضلا

 عراضم لعف دَهْنَي)و «لوألا لثم (ِةٌُكَدْنِع)و ءأدتبم (ْيِذَلا) :ىنعمب لوصوم مسا (ام) :بارعإلا ©

 لثم هللا َدْنِع اَم)و ءإدتبملا ربخ ةيلعفلا ةلمجلاو (َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «عوفرم

 .ةفوذحملا (ِءاَيَلا) ىلع لقثلل ؛ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «([م) ربخ (قاَب)و « (هك َدْنِع ام)

 .(قاَب هللا َدْنِع اَمَو) ةدايز "بكاوكلا» يف (4)



Îةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ا  

 E NN GES ةناغلاو

 ٤[. :قاقشنالا] "#4 اف ا َتَقَلَأَو

 اَبوُجُو يفوذح ٍلعفي و انكاو وق رطلا ناقكو

Ey 

 لوُعفَملا ٌمساو لعاقلا مسا :اهب دارملاو ٌةَحِرّصلا ةَفّصلا :ُتِلاَّئلاَو

 "مدع اكز ءاّللاو لالا ضو

 نأ رورجملاو راجلاو وه هب لصولل طرتشيدو  يناكملا یا (فرظلا اهدحأ) :هلوق

 ةلثمأك (هقلعتم ركذ نودب ةدئافلا هب لصحت ام) :اهيف ماتلاب دارملاو «نيمات انوكي

 الف (هقلعتم ركذب الإ ةدتافلا اهب لصحت ال ناذللا) :أمهو نيصقانلا فالخي «فنصملا

 قلعتم ركذب الإ اهانعم متي ال ذإ ؛(َكب ْيِذَّلا َءاَج) :الو (اَناَكَم ْئِذَّلا َءاَج) :لاقي
 قليب ED هانا نك قذل e ضاخ

 الف «(َمْوَيْلا وأ سمأ ْيِذَّلا َءاَج) :وحن «ينامزلا فرظلا (َنِناَكَمْلا ٍِفْرَظْلاِب١ جرخو

 .هب ةدئافلا لوصح مدعل ةلص هلعج حلصي

 .ةلمجلا اهبشأ كلذبو :يأ (اًبوجو فوذحم لعفب) :هلوقو

 (َتَبَت)و (َلَصَح)ك ماع لعف لك نم هوحن وأ :يأ (رقتسا هريدقت) :هلوقو

 اًيوجو .فوذحم لعفب قاعتم «رورجمو راج (ِراَّدلا لو «لعافو لعف (ْئِذَّلا َءاَج) :بارعإلا ()

 .هيف رقتسملا ريمضلا دئاعلاو «لوصوملا ةلص ةلمج هبش رورجملاو راجلاو «(ََّمَْسا) :هريدقت

 ت ن تر 2
 .(راذلا ف َرَمئْسا ئِذلا َءاَج) :ريدقتلاو

 «(يه) :هريدقت اًزاوج هيف رتتسم هلعافو «ثينأتلل (ُءاَنل)و ء«ضام لعف (ْتَمل) :بارعإلا ر“ 0

 ابوجو فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج (اَهْيِف)و «هب لوعفم (ْيِذْلا) :ىنعمب لوصوم مسا (اَم)و

 :ريدقتلاو «هيف رقتسملا ريمضلا دئاعلاو .لوصوملا ةلص ةلمج هبش وهو «(َئَّمكْسا) :هريدقت

 .(اهيف ّرّمكسا ْىِذَّلا ِتَّمْلَأَو)
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 ْ ظ ةفرعملاو ةركنلا باب
 الإ نوكت ال RR a قرع الازم اسرع
 ترا لع قلم ناك تط 01 و نأ لوطا قل
 نيو ا ديلا قاسم" ( اكل )لو, فلذا وع وأ 4( كنق وأ ردك هريذقت ان وخو

ENE(َوُْه) هريدقت «فرظلا يف رقتسملا ريمضلا دئاعلاو ا ةلوج ةليغب  

 .رورجملاو راجلا يف اذه وحن لقو «(َكَدْنَع ٌرمكْسا ْئِذَلا َءاَج) :ريدقتلاو

 نأل ؛ (ةيمسالا اهيلع بلغي مل يتلا) :يهو ةيفصولل ةصلاخلا :يأ (ةحيرصلا) :هلوق

 َّنإ # :وحن اهيلع لعفلا فطع حصو هلمع تلمع كلذلو «لعفلا ىنعم اهيف

ETEليلا فيش أ كلل رب نانا ةةروقلا | 4 اضع  

 ؛ىلوأ ناكل اهب ماللاو فلألا صتختو :لاق ول (ماللاو فلألاب صتختو) :هلوقو
OOSىلا ةحيرصلا ةفصلا اهتلص نأب مكي زان كروي  

 ۰ .يهكافلا هلاق «لوعفملا مماو «لعافلا مسا يه

 ءعمجلاو ةَييِئَّتلاو دارفإلا يف ٍلوصوملل قباطم ريض :دئاعلاو

 | 1 E ا ‹ِثينأّتلاو ريكذّتلاو

 | مه :مم] "4دم يأ دق يك نم کرل ]م :وتغ فب دقو
WD f 6 5 يق ل وع > ETتورم اذ كودو اذ 5 رعب سما روح  * 

 ىلع ينبم عراضم لعف (َّنَعِرْثَت)و «(هللاو) :هريدقت ردقم مسق باوج يف ةعقاو (ماللا) :بارعإلا )١(
 (لُك ْنِم)و «(ُنَحَخ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال ؛ حتفلا
 يف مضلا ىلع ىنبم :(ْيَِلا) :ىنعمب لوصوم مسا (يَأ)و «هيلإ فاضم (ٍةَعْيِش)َو ءرورجمو راج

 ةلمجو «(َوُه) :هريدقت فوذحم ًادتبل ربخ (ُدَّشَأ)و ؛هيلإ فاضم (ُءاَهْلا)و ءهب لوعفم بصن لحم
 .(ُدَكَأ وه ْىِذَّلا) :فنصملا لاق اك هريدقت ازاوج فوذحم دئاعلاو «لوصوملا ةلص هربخو إدتبلا

 مسا (اَم)و «(وه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف غي :بارعإلا 90

 فوذحم دئاعلاو ء«لوصوملا ةلص لعافو لعف َنْوُريُث)و ءهب لوعفم (ْيَِلا) :ىنعمب لوصوم
EC ETهلق (نورخا  



  ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا
 5 ےس و ےس رص

 8 بردو % کو ا يذڏلاو و ا : يأ [ 1 :لحنلا]

 e E يِذَلا ع نم :يآ] ET ”نودمؤملا] 00
 2 ک٣ حس

 بلولرسسل

 نأ ارورخ وأ .ةايوضتم وأ اعرف كئاعلا يف لصألا نأ :يأ (فذحي دقو) :هلوق

 .طورشب اًراوج فذحي دقو ءاروكذم نوكي

 يرد هاا وغرق نر ادهم توك نأ دققت عفت عوفرملا دئاعلا امأف

 اع ل ّاَق) نم الك نإف «فنصملا لاثمكو 2(ِءاَق َوُم) :يأ
(O mn ياق 

 .لوصوملا ىلع دوعي (َوُه) هريدقت فوذح

 ا لف ام نركب نأ هد طرف تورطت .دقاقلا 2

 (َنْوُنِلْعُتَو ءَنْوٌرِيَْو ءُتْبَرَص) نم الك نإف «فنصملا لاثمكو «(ةُّنْبَرَص) : يأ (َتي

 E ا ىلع دئاعلاو «مات رە

 .(ةئؤئلغُت ئِذّلاو

 هب رج ام ۳ ارورجم نوكي نأ هفذحل طرتشيف فرحلاب رورجملا دئاعلا امو

 OE GOOG «لوصوملا

 يف (ءايلا) وهو لوصوملا هب رج ام لثمب رورجم فوذحملا دئاعلا نإف «فنصملا لاثمكو

 ديلا نأ اا لاق اق ياو ا ناك ىف (ني)و. .هروكذملا لاخلا
0 

 م و وم

 .(هْنِم نوب رش

 :هریدمت 7 زاوج هيف راتسم هلعافو ‹ عوفرم عراضم لعف (ُبَرْشَك)و « ةفطاع (ْؤاَوْلا) : بارعإلا 6

 «رج لح ف (ْيِذَلا) . نعمب لوصوم مسا 9F عرج فرح (ْنِم) «رورجو راج ,(te) .(َوُه)

 .(ُهْنِم َنْوُبَرْشَت ْيِذْلا) :هريدقت ازاوج فوذحم دئاعلاو «لوصوملا ةلص لعافو لعف (َنْوُيَرْفَ)و

 ."بكاوكلا» يف ةدوجوم تسيل هذه (0)



 ا .ماللاو ىففلألاب فكعملا :وُهف ةادألاب فَعُملا ا
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 :ٌةَيِدُهَعلاَو
 ٠١[. :رونلا]  ه ةجاجزلا جان يف 86 :وخ يركذلا ٍدهعلل اإ )۱( 0 3 0

 ٤١[. :ةبوتلا] ٍراَمْلأ ف امه دل :وحن ينهذلا ٍدهعلل و ا

 ]ج :ةدئاملا] "4 کید مل تل ا مولا :وخ يِروُصحلا ٍدهعلل وأ

 عيمج ىلع هنايرجل ؛ (نأ)ب ريبعتلا نم ىلوأ ريبعتلا اذه (ةادألاب فرعملا امأو) 8

 .ريج ةغل يف )ا ىلع هقدصو «لاوقألا

 لكتملا نيب اًدوهعم اهبوحصم نوكي يتلا) :يه ةيدهعلا (ةيسنجو ةيدهع) :هلوقو
 .يقأيس اك عاونأ ةثالث يهو (بطاخملاو

 .يأيس امك عاونأ ةثالث كلذك يهو «(الصأ اهبوحصم دهعي مل ىتلا) :يه :ةيسنجملاو

 :وحن (ركذ اهبوحصمل مدقتي نأ) :اهطباض «خلإ ا 0 :هلوق

 ّمن) :تلق ولو «(ُهَّرْكِذ َمّدَتُملا سوفا ُثْعِب مث) :يأ (َسَرَملا تعب م اًسَرَف ُتْيَرَتْشا)
 مرر

 ج ع ادهش اوسر کیا اتلسرا نإ # :ىلاعت لاق لوألا ريغ ا (اسَرَف تعب

 وأ ئاگ) :هريدقت اصيل # ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ِةَجاَجُر ) :بارعإلا 0
 4 24 44 0 ةلمج هربخسو ادق (ٌةَجاَجُرلاِدَو م هس

 قلعتم رورجمو راج (راغلا فلو ءأدتبم (اه)و ءنامزلا نم ىضم ال فرظ (ْذإ) :بارعإلا 0
 ا ٌرهتَتْسَم

 .(ن 0 ِناَنِئاَك) :هريدقت ربيخ فوذحمب

 رورو راج (ْمُكَل)و ءلعافو لعف (ُتِلَمْكأرو «هدعب ام قلعتم نامز فرط (َمْويلا» :بارعإلا ۳

 .هيلإ فاضم (ُفاَكْلادو «هب لوعفم (ْمُكَئْيِد)و e قلعتم



ETEورجال هدو ع لا لا /  

 يلا ةةيكلاكوب ا ا 16 ُتَوَعَرَف صع @ اش ٤ نوع ىلإ السا

 دق اهبوحصم نأل ؛يركذلا دهعلل (َةَجاَجْرلاَو َلْوُسَلاَو سول ف (لأ)ف ءفنصملا

 .ركذ هل مدقت

 ريغ نم بطاخملا دنع ملع اهبوحصل مدقتي نأ) :اهطباض (ىئهذلا دهعلل) :هلوقو

 ضاق يف دهع كبطاخم نيبو كنيب ناك اذإ نين ءاج) :كلوق وحن (هركذ قبس

 ةمولعملا ةرجشلا :يأ 2118 :حتفلا] # رجلا تحت ككيوُماَبِي ذإ # :ىلاعت لاق «نيعم

 بقث وهو (ِراَعلاَو SS ْيِضاَقْلا) ف (لآ)ف فنصملا 8 يتلا (ةيآلا)كو «مهدنع

eاا ا ا او  

 ىف (نأ)ذ ا e ا E . ريالا ع ء(لَجَرلا اَذَه 2 0

 : ل ا هس دعو ١ ی ةوباو ق كبل للا اد | ةحح ٠م ةف د :وه ةيآلا ىف دالا ا

 و 3 |

 ١ وه ےس ت 8

 ذس
 ضا

 هه لك لا يارا ي للا ٍفيِرعَتِل اإ |

 .]* :ءايبنألا]

 .[18 :ءاسنلا]'"'  اًميِعَص نسال قلو # : ون ٍدارفألا قارغتسال اإ

 د لْجَملا کت َتْنَأ) و دارفألا صئاصخ قارغتساال 3

 (ِءلا نيو ءدحاول ىدعتيف ء(اَنَقَلَخ) :ىنعمب لعافو لعف (اَتْلَعَج)و «ةفطاع (ْواَوْلا) :بارعإلا 0)

 تعن (ّنَح)و «هيلإ فاضم (ِءْيَس)و ۰ لوت و ا رورو واع

 الا َنِم)و ءلوألا امهوعفم (ٍءْيَس لگ)و ء(رْيَص) :ىبعمب (َلَعَج) نوكت نأ زوجيو ء(ِءْيَس)ل

 .يلاثلا الوعفم

 «لعاف بئان «ُناَسْنإلا)و «ةغيصلا ريغم ضام لعف (َقِلُخ)و ءةيفانتتسا (ُْماَوْلا) :بارعإلا (0

 .(ُناَسْنإلا) نم لاح (اَْيِعَص )و



 حلصي ال نأ ):اهطباضو يه ثيح نم ءيشلا ةقيقح :يأ ( ةيهاملا فيرعتل :هلوق

 هذه :يأ (ِةَأْرَملا َنِم ُلَضْنَأ ُلْجَرلا) :كلوقك <« (زاجم الو ةقيقح اهلحم (َّلُك) لولح

 ال سنجلا ثيح نم وه امنإ اهنيب لضافتلا نأ :يأ .ةقيقحلا هذه نم لضفأ ةقيقحلا

 ةفانيقلا تنال دخلا ور لك هوه لاقل لاعلان نجا و زك نسل ذا ةفارفألا في ند

 .هفالخي عقاولا نأ

 اهركذ يتلا ةيآلاكو ءامههسنج :يأ (مزّدلاَو ُراَتْيِدلا سالا َكَّلْمَأ) :مهلوقكو

 نم ليقو «ءام همسا ءيش لك نم ال ةفورعملا هتقيقح (ءالا)ب دارملا نإف «فنصلا

 .ةقيقحلا نايبل يتلابو «ةيسنجلاب اًضيأ اهنع ربعي يتلا يه هذه (لآ)و «ينلا

 (ّلُك) لولح حلصي نأ ) :اهطباضو «سنجلا دارفأ :يأ ( دارفألا قارغتسا) :هلوقو

 ٍناَسْنِإ لَك َقِلْخَو) :ليق ول هنإف . © اًنيِعَص ٌنَشإِلا َقِلْخَو # :وحن « ةقيقح اهلحم
 ( .ةقيقحلا ةهج ىلع احيحص ناكل (اًكْيِعَّص

 نأ) :اهطباضو سنجلا دارفأ تافص :يأ (دارفألا صئاصخ قارغتسال) :هلوقو

 لَك تئأ) ليق ول هنإف «((َلِع ُلُجَبلا تنأ) :وحن « راج اهلحم (َّلُك) لولح حلصي

 ام كيف عمتجا كنأ ىنعم ىلع هحدم يف ةغلابم زاجملا ةهج ىلع حصل (لِع ٍلْجَر

 هروصقل كريغ ملعب دادتعا الو ءملعلا يف كلاك ةهج نم لاجرلا نم كريغ يف قرتفا

 .لاكلا ةبتر نع

 كر : يأ «[۲ :ةرقبلا] © نکلا كلذ %3 :ىلاعت هلوقب اذه مهضعب لثم دقو

 .ةحودمملا بتكلا صئاصخ عيمجل اًيواح هنوكل هحدم يف ةغلابم (باتك

 .َريج ِةَعل يف يم (لأ) مال لدو

 وحنو (ُلُجَرْماَو ءُسَرَفْماَو مالم َءاَج) :وحن ئ نم رفنو :يأ (ريمح) :هلوق
 :رعاشلا لاق كلذ

 . زيي (لِع)و .هربخ (ٌُلُْجَّيلاِ و ءأدتبم CE ةيارعألا» 05



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ةَمِلَسْهاَو مْهَسْملاب يارو يري  نيلِصاَوُي وذو يلح كاد
٠ o50  : * 

 رازبلا هاور ثيدح يف درو دقو «نميلاب ةليبق «مهرذ نزوب (َريَمح) :

 دخ هنا رجحت نبا مرج دقو هدشأ قمو ع يأ اا تلا شار ا

 ظ .ريسب فرصتب "ىعاجسلا» هدافأ ها رک

 ؛يِبالْم) :وحنف ةسمخلا هه ني جاو ىلإ اسلا اأو
 هوُبَأ مات يِذَّلا مالُعو ءاَدَه مالعو ءٍِديَر مالُغو ءِهمالَُو ءَكِمالُغو

 .(ِلُجَبلا مالعو

 وهو فراعملا عاونأ نم سداسلا عونلا وه اذه «خلإ (...فاضملا امأو) :هلوق

 ريمضلا ىلإ فيضأ الف «ةركن ناك هتفاضإ لبق (مالع)ف «خلإ (...ٰيعالَع) :وحن اهرخآ

 .يتابلا هيلع شقو «ةفرعم راصف فيرعتلا هتم بستكا
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 _ ءامسألا نم تاعوفرملا باب

 ءامسألا نم تاعوفرملا بايب

 ا يلا كوقفعلاو ا ا ثم اعوذزكلا

 ساو ءِقَبَراَقُملا لاعفأ ٌمساو «اهتاوخأو (َناَك) ساو ُةْدَبَحو ًادَئبُملاو

 ىفتِل ىتلا (ال) ُرَبَخو ءاهياوخأو (َّنإ) ُرَبَحَو .(سيّل)ب ةهبشُملا يفورحلا |

 ‹فطعلاو «تعتلا :َءايشأ ةعّبرأ وهو كا ٌعياَتلاو «سنجلا |

 .لّدَبلاو «ٌديِكوّتلاو

 .مالك اهنم ولخي ال ذإ ؛ةدمع اهنأل ؛|هيلع اهمدقو

 .ءارقتسالاب اهرصح فرع (ةرشع) :هلوقو

 .روهمجلا دنع تاعوفرملا لصأ هنأل ؛هريغ ىلع لعافلا مدقو

 اع هلا اكتمل ناو بةلام عملا نكن ضار يحس

 ه5 85 &8



 | ةيمورجأآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 000 ا |

 لعافلا باب ن

 ليوأَت يف وُه اَم وأ "هّلْغِف ُهَلْبَق ُروُكْدَملا عوفرملا مسالا :وُه ُلِعاَملا

 .لعفلا

 .(لعفلا دجوأ نم) :ةغل لعافلا

 .خلإ (...مسالا وه) :هلوقب فنصملا هركذ ام :اًحالطصاو

 .ةلمجلاو «فرحلاو «لعفلا هب جرخف .هب لوؤملا وأ «ءحيرصلا :يأ (مسالا) هلوقف

 "4# ا(:

 . راس اف اهنم دحأو نوكي أف

 :وحن رهاظلا لمشيف اد ىلإ العاف هنوك ف 6 ال ام) ت 2

 كبسنم ردصم ليوأت ىلإ العاف هنوك يف جاتحي ام 8-5 لوؤملاب دارملاو

 (اَم)و «لوعفمو لعف (ْنَبَجْعَأ)و ((َتْعَبَص ا ا و ی و او

 u يج :ريدقتلاو «(َنيَبَجْعَأ)

e 0وج هربخو اا ب شف 0 1 3 يأ  

 ىمسي هل اهعوفرم نإف ءابتاوخأو (َناَكرَد 0 5 ج ديعبو

 .ةقيقح لاعاف

 .ءاه نودب (َلْعِف) ؟بكاوكلا» يف ©)



 0 ر ليوأت هيف ام 575 "3 مساك أ (لعفلا ليوأت يف ا وأ

 :ريدقتلاو « لعفلا و ف لعاف مسا هنا 0 اق)ب لعاف (ةَوْيَأرَذ « (هويأ لير

 و موك

 .(ُهْوبَأ مومي ٌديَر)

 .ِرَمْصَمو رهاظ :ٍنيَمسِق ىلع وُهو

 هک ناار لاق ١١6[« :ةدئاملا] ا” لآ لاق : وح ٌرِهاظلاف

 © يك شالا موق موب 38 ۹۰(۰ :ةبوعلا] &  َنوُرْذَعَمْلا و 8 [۲۳ :ةدئالل]
 قل ٤[« :مورلا] ”# تروشؤُمْلا قي ٍذِسَمْوَيَو # [7 :نيففطما]
 n 1 7 رک م
 .امسس ون < د يع

 ر

 لصف يف َمّدَقَت اک ِهرخآ ىلإ (...اَتْبَّرَصو َتْبَرَص) :كِلوف وحن ٌرَمْضُملاو

 .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «لعافو لعف (ُهَللا َناَق) :بارعإلا ()

 .ىنثم هنأل ؛(فلألا) هعفر ةمالعو «لعافو لعف (ِنالُجَر َلاَق) :بارعإلا ()

 لاس ركذم عمج هنأل ؛ (ُواَوْلا) هعفر ةمالعو «لعافو لعف (َنْوُرَّذَعُملا َءاَج)و «ةيفانئتسا (ٌواَولا) :بارعإلا 0

 «عوفرم عراضم لعف (ًمؤقيو ءهلبق € ومب ب قلعتم نامز فرظ (موَي) :بارعإلا ©
 ظ ظ ( .ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو « لعاف (ُساَّنلا)و

 ,لعافو لعف (َتْوُنِمْؤُملا ٌحَرْفَي)و يل فام 6 زورق E (َمْوَي) :بارعإلا ()

 .ملاس ركذم عمج هنأل ؛ (ُواَوْلا) هعقر ةمالعو

 .هيلإ فاضم (ُاَهْلا)و ءةتسلا ءامسألا نم هنأل ؛(ُواَوْلا) هعفر ةمالعو «لعافو لعف (مْوُبَأ َلاَق) :بارعإلا ١

 هعفر م ءربخلا دسم دس لعاف (ِناَدْيَّزلا)و ءأدتبم (ُمياَق)و «ماهفتسالل (ةرمها) :بارعإلا ۷

E ES 

 = ىدقم ربخ رورجمو راج © سالا مو :ىلاعت هلوقو ءرخؤم أدتبم نيف :بارعإلا 9



 .(ةنيرق الب هانعم ىلع لد ام) :رهاظلا (رمضمو رهاظ) :هل وق

 هغ وأ باطخ را لقت د اعم لع لون ا فلا

 الاس تؤم عمج ا فک عمج وأ ادرفم ناك ناف عراضملاو يضاملا هعفري رهاظلاف

 ءامسألا نم اًمسا وأ لاس ركذم عمج وأ ىننم ناك نإو «ةردقم وأ ةرهاظ ةمضب عفر

 ةفورعم كلذ ةلثمأو هادع ايف واولاو ىنثملا يف فلألا وهو اهنع بوني ام عفر «ةتسلا

 ظ | .اهضعب فنصملا ركذو تمدقت دق

 (...اْبَرَصَو تْبَرَص) :وحن لصتم ىلإ مسقني رمضملا «خلإ (...رمضملاو) :هلوقو

 انما لأ نيا # :ىلاعت لاق «خلإ (...ئ وأ انآ الإ ا

 0١[. :رثدملا] € وه الإ ر هج انب ابو :لاقو «[14 :فصلا] € مث ل

 ليوأت يف هنأل ؛(ماق)ب لعاف (ٍناَدْيَرَل)ف .خلإ (...ناديزلا مئاقأ :وحن) :هلوقو

 ليوأت يف هنأل ؛(فلكخ)ب لعاف (ةئاولأ)و ء(ِناَدْيَّرْلا ُمْوُقْيَأ) :ريدقتلاو ءلعفلا

 .(ةناولا عف :ريدقتلاو + اغفلا

 :ٌماكحأ لعافللو

 ٠ 3 ٠ 44 ك7 ب ¢ 49 1 - 2 7

 َماق) :وحن «ظفلل | يف َرَّهظ نإف د ؛ ةفذح زوجي ال هنأ :اهنم

 )7 و

 دیر
A E 1 0ا ف نك 1 ع 3  | 

 ' . (َماق دير ) :وحم «رتتسم ٌريمص وهف الإو ءَكاَذف '(اَماق ناديّرلاو <

 :ماكحأ ةسمخ اهنم فنصملا ركذ ةريثك :يأ (ماكحأ لعافللو) :هلوق

 ال ةملك يأزجك لعفلا عم هنأل ؛هفذح زوجي الف «مالكلا يف ةدمع هنأ :لوألا

 .هيلإ فاضم (ُءاَهْلادو .(ُفِلَكُْإِب لعاف (ةئاَوْلَأ)و

 .لعافو «لعف (ّدْيَر ماق) :بارعإلا )١(

 .ربخ عفر لحم يف لعافو لعف (اَماَق)و ,.(فلألا) هعفر ةمالعو ءأدتبم (ِناَدْيَّرلا) :بارعإلا 00

 ةلمجلاو (َوُه) :هريدقت اًزاوج هيف رتتسم هلعافو «ضام لعف (َماَق)و ءادتبم (ٌدِيَر) :بارعإلا 9

 .إدتبلا ريخ عفر لحم يف ةيلعفلا



 د ر ن ع ا نع 2 -
 ىلإ م SA او او «لعافلا وه كاذف فنصملا يلاثمك

 هد عجار (وه) :هريدقت رتتسم ريمك (َماَق) يفف ,(ماَق ٌدُيَو) :وحن هلبق ام

 .دارطاب لعافلا فذح اهيف زوجي عضاوم محلا اذه نم ىنثتسي : سبل

 :(اَدْيَر وّرْمَع َبَرَص) هلصأ (ٌدْيَر َبِرُص) :وحن لوهجملل ينبملا لعفلا لعاف اهنم

 .هماقم هب لوعفملا ميقأو لعافلا فذحف '

 لعافلا نم لدب (دنهاف اذنه الإ َماَق اَم) :وحن غرفملا ءانثتسالا يف اهنمو
 .كلذ ريغ ىلإ (ٌدْنِه لإ ا ا َم) :ريدقتلاو مرد

e Eî 1 ا 

 دقمل م 8 ر ر )۲( 4

 ا لکو ا 2 ٍلِعاَملا 0 بجو ئ یا

 7 FT و «ٍفوذحم لعب العا موتا ا د دور ه1

 َةاَدَأ ن 4[ ةبوتلا] هک َكراَجَسْسأ ربل ل 0

 )م ٌدَمَت) “ةطوطخملا” يف 0 .(ُةْمَّدَقَت) :هكاوفلا يف 0

 ةليطاوب 4( وخ) هردم 0 هيف رتتسم هلعافو «ضام لعف (َماَق)و ءأدتبم (ٌديَر) : باوعإلا )ص

 .إدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا

 فوذحم لعفب لعاف (ٌدَحَأ)و نيلعف مزجي «مزاج طرش فرح (ْنِإ)و «ةيفانئتسا (ُواَوْلا) :بارعإلا ©
 .(َكَراَجَتْسا ٌدَحَأ َكَراَجَتْسا ِنِإَو) :ريدقتلاو روكذملا لعفلا هرسفي ءطرشلا لعف وه ءابوجو

 هيف رتتسم هلعافو «لوعفمو لعف (َكَراَجَتْسا)و .(ٌدَحَأ)ل ةفص رورجمو راج (نيِكِرْشُملا َنِم)و

 باوجو «ةرسفم األ ؛بارعإلا نم اه لحم ال (كراجتسا) ةلمجو.. (وُه) .هريدقت اًراوج
a 

 .# هرجاف 98 :ةلمج طرشلا
١ 



 ٠ ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 0 | |

 .فنصملا هركذ ام «خلإ ...هرهاظ ام دجو نإف اهردص ىلع ةملكلا زجع ميدقت عنتم اك

 ا ا ا ام وت ماو ءأدتبم (ٌدْيَر)ف (ماق ديز :وحن) :هلوقو

 (دَحَأ)ف #١ َكَراَبَتْسا تيكرتتلا ني دما نو :وحنو «(3يَو) ىلع دوعي اًراوج

 دعا ا ا و راو هووكذللا لكا يف او تراک لعفب لعاف

 ضوعلا نيب نوعمجي ال مهو «هنع ضوع روكذملا نأل ؛هفذح بجو امنإو «(َكَراَجَتْسا

 ؛فذح ريغ نم هربخ (َكَراَجَتْسا) ةلمجو أدتبم (ٌدَحأ) لعجي مل اغنإو ءهنع ضوعملاو

 ةصتخم يهف لعفب لعف قيلعتل ةعوضوم األ ؛إدتبملا ىلع لخدت ال طرشلا ةادأ نأل

 .حصألا ىلع ةيلعفلا لمجلاب

 و 3رچ ت 02 ھام ص ت 1 : 7 1

 :لومتف «هدأ َرفإ عَم ٌدَحَوُي اك هعمجو هتي عم ُدَحوُي هلع نا :اًهنمو ف

 م

 :ىلاَعَت ُهّللا لاق «(ٌديَر َءاَق) لوف اك والا َماقو ءِناَديّرلا َماق)

 ء[١۹ :ةبوتلا] # َنوُرْزَعَمْلا امو «[۲۳ :ةدئالا] & ناار َلاَك

 E CO ۳ «[۸ :ناقرفلا] ا َلاَقَو ©

 0 َناَك اَذِإ عنج لاو ِةَيِيَِّتلا َةَمالَع َلعِفلا ُقِحلُي ْنَم ٍبَرَعلا َنِمو

 َنْمَفو ءَنوُديَزلا اوُماَقَو ءِناَديَّزلا اَماَق) و ا دا

 TD ازا فيض راگ 4 أ ىّمسُتو «(ُثادئهلا

 3 يللا ٌةَكْئالَم e ا e هنيو «مهضعت

 اًَهَدعَب ام عاقلا نأو عْمَجلاو

 لعافلا ماكحأ نم ثلاثلا محلا وه اذه ‹خلإ (...ُدَّحَوُي هلعف نأ اهنمو) :هلوق

 (اًعرَح

 ج اعمج) "بكاوكلا” يف ()

 (IY) هرب ماسمو )٥0(. رب يراخبلا هجرخأ م ةريره يبأ نع «هيلع قفتم ثيدحلا (0

 .ثيدحلا اذه لع رجح نباو يوونلا نيظفاحلا حرش -ةدئاغلل- رظنأو



 رهاظلا لعافلا عم عمج ةمالعب الو ةينثت ةمالعب قحلي ال :يأ (دحوي هلعف نأ) :ىفعمو

 ِتَماَق)و «(َنْوُديَرْلا َماَق)و ء(ِناَدْيَّرلا ما :لاقيف ءاقافتا درفملا عم قحلي ال اك
 ىف لعفلا ديحوتب (ٌدْنِه ٌتَماَق)و دبر اق :لاقي اك ء(ثادنهلا) وأ (نادئهْلا

 امو ءرخؤم أدتبم رهاظلا مسالا نأ مول «خلإ (...ِناَدْيَّزلا اَماَق) :ليق ول هنأل ؛عيمجلا

 .ماهمإلا اذهل اعفد لعفلا ديحوت مِرُّتلاف ءمدقم ربخ هلبق

NEG ge aNنا هلاق:  
 نم درجم اهوحنو ةلثمألا هذه يف لعفلاف فنصملا هركذ ام «خلإ * ...ِناَكَر لاق ©

 .عمجاو ةينثتلا ةمالع

 تاد ناملعي هعمجو هتينثت نأل ؛هعمجو لعافلا ةينثت ةمالع كرت حصفألا ناك امنإو

 .هظفل نم ملعي ال دق هنإف هثينأت فالخب هظفل نم

  «ضام لعف ةثالثلا ةلثمألا يف (ماقاف «خلإ (...ناديزلا اماق :لوقتف) :هلوقو

 عمج ىلع لاد فرح يناثلا يف (واؤلا)و لا لع ةلاوي ق لوألا“ ىف( كل هلالا)و

 عيمجلا يف رهاظلا مسالاو «ثانإلا عمج ىلع لاد فرح ثلاثلا يف (ُنوُتلا)و «روكذلا

 .لعافلا وه

 «راتخملا» يف اذك .-هلوأ مضب- (ْثْوْعْرْي) عمج :وه (ثيغاربلا ينولكأ) :هلوقو

 لاقو «لوألا ثلثي هنأ يطويسلا نع “سوماقلا” ىلع قلعملا ركذو «“سوماقلا”و

 ها .حراشلا هدافأ «حتفلا نم رهشأ مضلا نإ :يريمدلا

 :يفاثلاو «ةمالعلا لعفلا قاحلإ :اهدحأ «ناذوذش هيف لاثملا اذهو :يهكافلا لاق

 اا

 هذه ىلعو «ءاتلاب (َْلَكَأَو «نلكأ) حصفألا ىلع هقح :(۲۳۷/۱) يرضخلا لاقو

 روجلا يف مهتلزنم مهليزنتل ءالقعلا واوب ينأ امنإو ءةوسنلا نونب (ىّتلكأ) ةغللا

 ۳١١(. /۲) “ينغملا” رظناو ها .ازاج لكلاب هنع ربعملا يدعتلاو

 ثراحلب وأ ةأونش دزأ وأ بط ةغل يه (مهضعب نم عمم ظفللا اذه نأل) :هلوقو



  ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ٠ « غلا ف اذك

 ةغللا هذه فعض ىلع ةاحنلا روهمج :«فاشترالا» يف لاق :(۱۷۹ )١/ ةدابع لاق

 ( ظ ظ ها .ةفيعض تسيل اهنأ ىلع لدت اهدورو ةرثكو

 :رعاشلا لوق كلذ نم درو امو :هللادبعوبأ لاق

 ا قييم ا دنقزاا لا لاستلت ويت

 :رخآلا لوقو

 E وا لا ندين

 :رخآلا لوقو

 ٍرِضاَوَتلا ٍدْوُدُحْلاَب يع َنْضَرْعأَت 2 ئِضِراَعب عال ِتْيَّسلا ْيناَوَعلا َنْيَأَر

 دقو «(َنْوُبَاَعَتَي) لعاف ظفللا اذهب (ٌةَكِئاَلَماَ» «خلإ (...ثيدحلا هنمو) :هلوقو

 ىلوألاو «(ُبْقاَعَتَي) سايقلا ناكو رهاظلا ىلإ دنسم هنأ عم عمجلا ةمالع لعفلاب قحلأ

 )١0794/١(( «روذشلا ىلع ةدابع ةيشاح» يف اك ىحصفلا ةغللا ىلع ثيدحلا جيرخت

 .(005) ةر تحن )٤۲/۲( “يرابلا حتف” رظناو

 هذه ىلع م لمح دقو (786١ص) “روذشلا حرش” يف ماشه نبا لاق ي

 # أونا ¿ لا يرسل :هناحبس هلوق :اهنم «ميظعلا ليزنتلا نم تايآ ةغللا

 َنْيِذَلا) بارعإ اهيف هوجولا نمو كلذ ريغ ىلع اهجيرخمت دوجألاو «[۳ :ءايبنألا]

 ١ ارك ىلا ١و )و ادهم: الف

 هذه ىلع لعفلا نأ ةثالث لاوقأ نم حيحصلا ا لاو ر

 تامالع فرحألا هذهو ءاهدعب رهاظلل دنسم وه لب فرحألا هذه اًدنسم سيل ةغللا

 لوق اذهو «هثينأت ىلع (ٌدْنِه ْتَماَف) :وحن يف ءاتلا لدت اك هعمجو لعافلا ةينثت ىلع لدت

 .هيقفاومو هيوبيس

 رخؤم ادد اهدعب عوفرملاو لعافلا اهنأو رئامض قحاوللا هذه نأ :يناثلا لوقلا



 .مدقم ربخ اهلبق امو يهو (

 .لك نم لك لدب اهنم لدب اهدعب عوفرملاو نيلعافلا رئامض اهنأ :ثلاثلا لوقلا
 مهو «برعلا نم اًموق نأ ىلع اوقفتا نأشلا اذه ةمتأ نأب نالوقلا ناذه 55

 ربخلا ميدقت نأبو ‹عمجلاو ةينثتلل ةرنثتلل تامالع فرحألا هذه نولعجي «هأونش دزأ وأ « يَ

 مهنايعأب موق ةغلب ناصتخي الو برعلا عيمج امهزيجي ريمضلا نم لادبإلا وأ
 ءاتبو يِضاَلا رخآ يف ٍةَنِكاَس ِءاب لعفلا تينا بجي هنأ :اهنيو

 ؛ِثينأتلا ّيِقيِقَح نوم ٌلِعاَقلا ناگ اإ ٍلَوَأ يف "ةَعَراَصْملا
 .(ٌدنه م ُموُقَتو عدنه ٌتَماَق) 2_0

 َعلط) :ؤحن ءِثيِنأَتلا ّيِزاَجَح ُلِعاَمْلا ناك اَذِإ ءانلا كر روو

 ب عننا كفو E ES لو نقتل
 * اكن

wwم  e 

[Fo IE 

 .(دونُهلا ِتَماقو ءُدوُنُهلا ماو ءُلاَجّرلا ِتَماَقو

 بوجو وهو :عبارلا محلا وه اذه .خلإ (...لعفلا ثينأت بجي هنأ اهنمو) :هلوق

 ( :نيعضوم يف كلذو اًئنوم لعافلا ناك نإ لعفلا ثينأت

 ْتَماَق) :وحن «هلعفب ًالصتم ثينأتلا ىقيقح ارهاظ اًمسا لعافلا نوكي نأ :اهدحأ

 .(عِراّضُملا) :«بكاوكلا» يف 0(

 اها 1( ذاكر ‹«خسان ضام لعف (َناَك)و «ةيفان (اَم)و «ةيفانعتسا (ُواَوْلا) :بارعإلا ۳

 «هيلإ e (تیبل)و لاح فوذحمب قلعتم ناكم 2 دوا ؛ هيلإ تاي ل 3



 | ةيمورجآلاةممتم ىلع ةيهبلاةردلا ١ل )
 ٠ كنؤملاب دارملاو 0١[« :فسوي] ِزِرَمْلا ْتآَرنَأ تلا # :ىلاعت لاق (ٌدْنِح ُموُقْتَو دنه

 .امهوحنو «ةجعنلاو «ةأرملاك جرف هلام : يقيقح ا

  يقيقح ثنؤم ىلع دوعي ًالصتم اري لعافلا ناك اذإ -فنصملا هركذي مو- :يناثلا

 ْتَماَق ٌدْنِه) :وحن لوألاف و «ضرألاو سمشلاك هل جرف ال ام وهو «يزاجم وأ
7 

 rd چ ےس ےس ہو ےک 100

 .[١؟ :ميرحتلا] -- تتصحأ ىلا َنْرَمِع نبأ سو #9 :ىلاعت لاق موف وأ
ES Dyلاغت“ لأف رك  e E 

 .[۳۸ :سي] ا اهل ٌرَمَتْسَمِل ىر شْنَتلاو 8و ١[« :راطفنالا]

 عبرأ يف اهكرتو ءاتلا قاحلإ زوجي هنأ معا .خلإ (...ءاتلا كرت زوجيول :هلوق

 : لئاسم

 َمَلَط وأ ْتَعَلَط) :وحن ثينأتلا يزاجم اًرهاظ اًمسا لعافلا ناك اذإ :ىلوألا

CE O OLاج نم #3 لاقرب او۷ نن 46 هلق  

 .نسحأ قاحلإلاو فنصملا اهركذ يتلا ةيآلاكو ء[٠۲۷ :ةرقبلا]  ِويَر نِّم ةظعوَم

 لاَجّرلا َماَق وأ ْتَماَق) :وحن ثنؤمل وأ ركذمل ريسكت عمج لعافلا ناك اذإ :ةيناثلا

 :لاقو ١5[« :تارجحلا] #«ُباعْأْلا تلق # :ىلاعت لاق (ُدْوْبُهْلا َماَق وأ 5

 ىلع ريكذتلا و ةعاجلاب ليوأتلا ىلع ثينأتلاف 158[0:فسوي] © سوي ةَوْحِإ ابو ©

 ُةَعاَمَجبِو ٍلاَجّرلا ٌةَعاَمَج ْتَماَق) :لوقت ىلوألا ةلاحلا يف كنأكف عمجلاب 7

 نسحألاو «(دونُهلا ٌمْمْجو ٍلاَجّرلا عمك َماَق) :لوقت ةيناثلا ةلاحلا يف كنأكو ء(ِدوُنُهلا

 اا اههركذ ا ناتاهو ءركذملا عم اهكرتو ثنؤملا عم ءاتلا قاحلإ

 ْرَمْلا َمْعِن وأ ٌتَمْعِي) :وحن «سئبو معنل العاف ثنؤملا لعافلا ناك اذإ :ةثلاثلا

RE Eنمسا قالا ور و(:  

 :وحن (ال) ريغ لصاف يقيقحلا ثنؤملا لعافلاو لعفلا نيب لصف اذإ :ةعبارلا

 .نسحأ قاحلإلاو «ريكذتلاب (ُةآَرْمأ َمْوَيلا َءاَجَو) «ثينأتلاب (ةَأَرْمآ َمْوَيلا ٍتَءاَج)

DE EGSتاق  SE OSكرد اعلا نوه  
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 لا هاج دقو ل :ؤحن ءاَزاَوَج ڻوغفملا ُمّدَقَتي E رای دق
 :مفلا] “وک ومآ اتش اس ر ]4ا :قلا] ' ر لا نوعرف

 .[1؟4 :ةرقبلا]  ه هر معمر لا دلو # ۱

 قير # :ؤوحن ءاَراَوَج لِعاَملاو لعفلا ىلع لوغفَملا مد دقو
0 585 2 0 ْ 

 فيحاء ىا : وحن انوُجَوو Ve ولفي اَقيِرْقَو ١ ون ركص

 .مالكلا ا هل ماهفتسالا مسا نال [41 واق" " # نور

 يف لصألا نأ وهو :سماخلا كحلا وه اذه ءخلإ (..لصألا نأ اهنمو) :هلوق

 للا

 نت وللا

 .ةيناقوفلا ءاتلاب (ُرُكْذَت١ «بكاوكلا» يف )١(

 .هب لوعفم (دؤاَد)و «لعاف (ُناَيَلْس)و «ضام لعف (ٌتِرَو)و «ةفطاع (ُْواَوْلا) :بارعإلا ()

 فرح (ْنَق)و «(هّللاَو) :هريدقت ردقم مسق باوج يف ةعقاو ماَّللا)و ءةفطاع (ُواَوْلا) :بارغإلا ©

 (مّذُدلا)و ءهيلإ فاضم (َنْوَعْرِف)و ءازاوج مدقم هب لوعفم (01)و «ضام لعف (ءاَج)و «قيقحت

 .رخؤم لعاف

 ناو هكا رو مدقم هب لوعفم (ان)و .ثينأتلل (اتلا)و «ضام لعف (َلَعَش) :بارعإلا 0

 ظ .هيلإ فاضم (ان)و ءرخؤم لعاف

 يِاَرْبإ )و ءضام لعف (ّلَيبا)و «نامزلا نم ىم ال فرط (ؤإ)و «ةيفانئتسا (ُاَوْلا) :بارعإلا (ه)
 .هيلإ فاضم ءاَهْلا)و ءرخؤم لعاف (هُيَر)و ءاّبوجو مدقم هب لوعفم

 .هدعب ام هلثمو «لعافو لعف (َْبَّذَك)و ءازاوج مدقم هب لوعفم (َقْيِرَف) :بارعإلا (5)

 (ِتايآ)و ءفاضم وهو ءاّبوجو مدقم هب لوعفم ماهفتسا مسا (ئأ) «ةحيصف (اَمْلا) :بارعإلا 0

 : نعافو لعق نک )و. هيلا ام (هللا )هلال ظفلو اقم و هلا فاض



 لوعفملا ءيجي مث هئزج ةلزنم هنم لزنم هنأل ؟ةرشابم هلعف دعب هب توب نأ لعافلا

 .فنصملا اهركذ يتلا ةيآالاكو 2(اَرْمَع دير َبَرَص) :وحن ةلضف هنأل ؛اهدعب

atkحا دز فانز ةوك دة انوكلا لعن فال ربعي هنت كالا  

 .كلذ وحن وأ «(اًعرشُم وأ

 رخأتيف فلختي دق لصألا اذه نأ :يأ «خلإ (...لعافلا رخأتي دقو) :هلوقو

 نم لكف «فنصملا لاثمكو (وّرْدَع اَدْيَر َبَرَص) :وحن ازاوج امإ لوعفملا مدقتيو لعافلا

 ااو «اراوجج نوم اغا ( دلل )ان( وةققأاو .مدقم هب لوعفم (َنْوَعْرِف َلآَو !َدْيَو)

 .هميدقت نم عنام ال هنأل ؛اًرئاج ريخأتلا اذه ناك

 :عضاوم يف كلذو اًبوجو امإو

 :وحن «هلعفب الصتم اري لوعفملاو ءارهاظ اًمسا لعافلا ناك اذإ :اهنم

 لصف زوجي ال هنأل ؛ةلاحلا هذه يف لعافلا ريخأت بجو امنإو . 4 انت آَيََكَعَم ل

 انا قرم E O E عم ريمضلا

 # ر رعمبإ ت إل :وحن لوعفملا ىلع دوعي ريم لعافلاب لصتا اذإ :اهنمو
 نم ريمضلا دوع مزل مدق ول هنأل ؛ةلاحلا هذه يف هريخأت بجو امنإو [١؟5 :ةرقبلا]

 .زوجي ال وهو ةبترو اظفل مدقتم

 ال ذإ ؛اًراوج مدقم هب لوعفم (اًقرف)ف «ةيآلا ( 4 ادص اتر 9 :وحن) هلوقو

 .هريخأت نم عنام

 :عضاوم يف كلذو :يأ .خلإ (...ابوجوو) :هلوقو

 ْنَم) :كلوقك اهوحنو ,ماهفتسالا ءامسأك مالكلا 08 هل ناك اذإ :اهنم

 «ماهفتسا مسا هنوكل ؛اًبوجو مدقم هب لوعفم (ّيَأَو ْنَماَف فنصملا لاثمكو «(؟َتْبَرَص

 هادا فاتك چرا «مالکلا ردص هل امم وهو



 هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا باب

RTلعل  EEو 1 ْتَيِرْص)  

 ا "6 سرد رز اإ «#م |

 أ ئم تاك نإ عنج أ ةي ةَماَلَع لخفلا قحلي الآ بَ

 O كرخز هواتززلا ترذت وك را
 | “[يهو ِكِلاَم نبال] ُةَراَبِعلا ِهِذهَو ءٍلِعاَملا ٍنَع ِتِئاَنلا اًضْيَأ ىّمَسْيَو

5 
 . صصص

 ادخل
 2 نّسح

 (...عوفرملا مسالا) :هلوقب فنصملا هفرعو « قأيس اك لعافلا نع بئانلا اًضيأ یمسیو

 لإ

 ارهاظ- حيرصلا مش وهو .ةلمجلاو «فرحلاو ‹ لعفلا هب رع (مسالا ) هلوقف

 :يناثلاو ء(انأ ال الإ رکا اَمَو هدير ِتِرُص) :وحن لوآلاف ‹حيرصلاب لوؤملاو -ارمضمر

 .لعاف بئان (ٌدْئِه )و ثينأتلل ءاَّنلا)و «ةغيصلا ريغم ضام لعف (َبرُ) :بارعإلا 7

 6اكلا)و ءةغيصلا ريغم ضام لعف َلِزْلُر )و «نامزلا نم لبقتسي ال فرط (5إ) :بارعإلا ()
 | ( .لعاف بئان (ٌصْرَألا)و «ثينأتلل

 ؛(فلألا) هعفر ةمالعو «لعاف بئان (ِناَدْيَّرلا)و «ةغيصلا ريغم ضام لعف (برط) :بارعإلا ©

 .ملاس ركذم عمج هنأل ؛(ُواَوْلا) هعفر ةمالع نأ الإ «هدعب ام هلثمو «ىنثم هنأل

 .«بكاوكلا” نم تبثملاو «"هكاوفلا»و «"ةطوطخملا» يف اًدوجوم سيل نيفوكعملا نيبام (5)



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 00 5050 36

 121211011111 رف عما هنأ لإ ىبوأ لف # :وحن

 ON برص ) :وحن داك دا دقت وأ نفل :يأ (عوفرملا) :هلوقو

 .هوحنو لولا مساك هليوأت هيف ام وأ لعفلا عفرلا هيف لماعلاو

 ٌبْوُرْضَم ٌدْيَر) هليوأت هيف ام لاثمو [7:جحلا] # لَم َبِرص آ :وحن لعفلا لاثف

E GE٠١[. :دوه] م  

 .يونعم وأ يظفل ضرغل فذح نأب :يأ (هلعاف هعم ركذي مل يذلا :هلوقو

 يف هماقم موقي لعافلا فذح دنع لوعفملا نأ :يأ (هماقم وه ميقأو) :هلوقو

 ناك نا "تعيب د رض يذلا ناک يتلا هماكحأ عيمج ذخأيف هيلإ لعفلا دانسإ

 ىلع هميدقت الو هفذح زوجي الف «هنودب مالكلا متي ةلضف ناك نا دعي ة دعو, فا يضم

 .ميدقتلاو «فذحلا زئاج كلذ لبق ناك دقو «لعافلا ماقم همايقل لعفلا

 هلصأ «(ٌدْنِه َْبِرُص) :وحن ناك اًيقيقح ءائنؤم ناك نإ هل لعفلا ثينأت بجيو

 ثنأ هماقم ثنؤملا لوعفملا ميقأو لعافلا فذح الف «لعفلا ريكذتب (اًدْنِه دبر َبَرَص)

 لافيكور OE E No E نأ عقلا ك

 (َضْرَألاَو َراتلا) نأل ؛بجاو ال زئاج ةيآلاو لاخلا يف لعفلا ثينأت نكل «فنصملا

 .يزاجم ثنؤم

 َتِرْطَو «َنْوُدْيَرلا بِرُصَو ءِناَديَّرلا ِترْص) :وحن لعفلا هل دحوي نأ اًبصيأ بجيو

 َنْبِرُضَو ءَنْوُدْيَرلا اَوُبِرَُو ءِناَدْيَّزلا اَبِرُص) :لاقي الو ‹«ىحصفلا ةغللا ىلع (ُهْوْبُهلا
 :رعاشلا لوقك ثيغاربلا ينولكأ ةغل ىلع الإ (ُهْوْنُهلا

 ةِتِقاَو اذ كَل لوا لوا املا دلع َكاَنِيَع اكيفلأ

 .لعافلا باب يف مدقت اك حيحصلا ىلع ةينثتلا ةمالع فلألاو «لعاف بئان (كاتْيَع)ذ

 مسي مل يذلا لوعفملا) يهو ىلوألا ةرابعلا نم :يأ (رصخأو نسحأل :هلوقو

 ها .هريغل اهرأ ل :نايحوبأ لاق كلام نبال ةرابعلا هذهو (هلعاف



 7 ظل هلعاف مسي عن يذلا لوما با
e E TTدم اًظفل لقأ اهنأل ا 5 نايب يف  

 يش ا نيس را ناك نأ هلا ني فيقتل ولولا

 ES :يأ كلذك تناك اغنإو

 ٌراَجَو فرظو ردصمو لوعفم نم لعافلا نع بوني ام لكل ةلماش انآ :لوألا

 ل رف رجا معتم نف نورك

 نسل مآل ا ا ا نظرا وق وس لاقل لا نأ لالا

 ل د ديل قومي ONE Eo INE عاقل نع بوتس او

 .(هلعاف مسي مل يذلا

 ام لك ىلع ةبلغلاب الع فرعلا يف تراص ةرابعلا هذه نأب لوألا نع بيجأ نإو

 لخدي الف تاعوفرملا يف مالكلا نأب يناثلا نعو «هريغو لوعفم نم لعافلا نع بوني
 .«ةدابع ةيشاح” عم ماشه نبال روذشلا حرش” رظناو .بوصنم هنأل ؛(اْر)

 | لففلاو ‹لوهجَملا َلْعِفلاو ال ّيْئَملا ٌلغفلا ُةلْعِف ی ضش

E 7 7 

 ناگ .ْنِإَو ءورخآ َلْبَق ام َرِيُكَو ُهلْوُأ هع يك هللا

 .(3َو ُبَرْصُيَو ڏير بِرُط) :ُوْخَخ وِرِخآ َلْبَق ام َحِتْقَو ُهَلَوَأ م اًَعراَضُم
 َُعُت) :َوُمَغ «ويناَكَو و ۴ ديار ٍءاَكب اًءوُدْبَم يالا ناگ نإ

 قِلْطْنا) :وْحَخ ءُهُنِلاَتَو هلو أ مص ٍلْضَو ةر اًءوُدْبَم ناک ْنِإو .(تِروُصُن

 - ُهْنْيَع ُديِصَتَف هئا رنک كلف ِنْيَعلا لتعم يِضاَلا َناَك ْنِإَو يع

 ةَرشَكلا طلح َوُهَو هلا ةَرسَكلا ُماَمْشِإ َكَلَو «(عيبو َليِق) :وْح
 وحن ةتِكاس اواو ُهْنْبَع ُريِصَتَف ِءاَقلا مص َكَلَو ءَةّمَّصلا ٍتْوَص ْنِم ِءْئَتب

 .(عوُبَو َلوق)

 ينبملا لعفلا لعافلا فذح دعب لعفلا يمس امنإ ,خلإ ). .هلعف ىمسيو ) :هلوقو



 a < سسوس 1 7
 .هيلع هعوقو ةهج ۳ ا داس نا داع ا

 .اًنايحأ هلعافب لهجلل لوهجملا ينبملا لعفلاو

 .مالكلا يف ىمسم ريغ راص فذحلا دعب لعافلا نأل ؛هلعاف مسي مل يذلا لعفلاو

 اراعشإ هتروص تريغت لعافلا فذح دعب هنأل ؛ةغيصلا ريغملا لعفلا اًضيأ هلعف ىمسيو

 لوعفملا ميقأو لعافلا فذح امل هنأ كلذو لعافب سيلو لعافلا نع بئان هدعب ام نأب

 ىلإ جيتحاف لعافلا ةروصب هتروص تسبتلاف ابوصنم ناك نأ دعب اعوفرم راص هماقم

 .هبئان عم َرّيَغَو ةيلصألا هتغيص ىلع لعافلا عم لعفلا يقبف رخآلا نع اهدحأ زييق

 مص اًيضام لعفلا ناك نإف) :ٌدْعَب هلوقب فنصملا هركذ ام رييغتلا اذه ةيفيكو

 هلاثمو «ةغيصلا ريغملا يضاملل لاثم لوألا (ديز ٌبَرْضُيو ديز برص :وحن) :هلوق

 Ea CC فر N ليزاعلا خف

 فرعي 9 :ىلاعت هلوق ليزنتلا نم هلاثمو «ةغيصلا ريغملا عراضملل لاثم يناثلاو

 ٤١[. :نمحرلا] چ ديس َنومرجملا

 .هلعاف ركذ مزلي هنأل لوعفملل هؤانب قأتي ال هنوكل رمألا لعف نع تكسو

 وأ مضب (ِراَّدلا فن ِتِروُصُتو ءلِعلا ّلْعث) :يأ (ٍتِروُصضُتو عت :وحن) :هلوقو

 .(هيناثو

 (موأ مضب (ءلا جرْخُتْسأو ءدْيَرِب َقِلْطْنَأ) :يأ ( جرْخُتْشُأو َقِلْطْنَأ :وحن) :هلوقو

 لعفلا نإف «[17 :ةرقبلا] © َرظْصَأ نَمَف # :ىلاعت هلوق ليزنتلا نم هلاثمو ءاههثلاثو

 .هثلاثو هلوأ مضب (ٌرْطْصا) ليق هب أدُب اذإ

 هطسو نأ (نيعلا لتعم) ىنعم «خلإ (...نيعلا لتعم يضاملا ناك نإو) :هلوقو

 .اهوحنو (َعاَبَو لاق)ك ةلع فرح

 ءاف)ب لوألا فرحلا نع نوربعي مهنإف ءةملكلا لوأ :يأ (هئاف رسك) :هلوقو



 | 0 0 هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا باب )
 E ا «(ةلکلا ر كلاغلا نعو (ةملكلا نيع)د يناثلا نعو «(ةملكلا

 مال (ءابلا)و «ةملكلا نيع (ءارلا)و ءةملكلا ءاف (داضلا) :لعف تكزو ىلع (َبَرَص) ف

 .اذكهو «ةملكلا

 : ىلاعت لاق ‹ ىحصفلا ضو مهرواج نمو شبرف ةغل هذه ( عبو ليق : وحن ) :هلوق

 ( ٌصْيِْغَو ‹ لْيِق)ذ ٤>] :دوه] © آمل نضع نأ و یہا ا لق 0

 .(ّوه) هريدقت راع ريمض لوألا ف لعافلا بئانو ‹ةغيصلا اريغم نايضام نالعف

 .(غءاملا) يناثلا ينو

 نود قطنلا يف الإ كلذ رهظي الو «ءايل تو سويس »| .!( م لا ءاأ؛ عالا ل.
 يف مامشإلاب «ةيآلا [:؛:دوه]44 ٌضَرَأكَي ليو # :هلوق ةعبسلا يف ئرق دقو ءطخلا

 يف ىلوألا ىلت يهو «دسأ ينب رثكأو سيق نم ريثك ةغل هذهو ء(َضْيَْغَو «لّيق)
 ۰ اا

 ينبو -ارغصم ةدحوف ةلمهمب- ريبُذ ينب ةغل هذه (َعوُبو لو ةوض 1 فلوو ظ

 :ةَيْؤُر رعاشلا لاق «مهريغ نع اًضيأ تيكحو «دسأ ينب ءاحصف نم مهو «سعقف ظ

 ُتْيَرَكْشاَف َعؤُب اباجش تت ثيل غني لَو تب
 (َوُه) هريدقت اًزاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو «ةغيصلا ريغم ضام لعف (عوُب)ف

 ديكوت ةريخألا (َتْيَل)و ءاهمسا (ابابش)و «ىلوألا (َتَْل) ربخ هبئانو لعفلا ةلمجو
 لوعفم (اَئْبَّس)و 2(ُمَمْنَي) لعاف ىطسولا (ُتْيَل)و ءربخ الو امل مسا الف ءىلوألل
 ‹حرصملا هدافأ ها .ينيعلل اًقالخ هب لوعفم ال .«حضوملل اًقافو ءاعفن :يأ «قلطم

 .نييلوألا نيتغلل ةبسنلاب ةفيعض ةغللا هذهو

 اهالعأ رسكلا (هجوأ ةثالث) -ليقع نبا ينعي- :هلوق )2558/١(: يرضخلا لاق

 .(۷۹ /۲) «ءادنلا بيجو” 4١( /۱) «ينومشألا» رظناو ها .اهادرأ مضلاو



 ةيمورجآلا ىلع ةيهبلا ةردلا 1

 .رَمْضُمَو رها ىلع ٍلِعاَملا نَع ُبِئاَنلاو س

 aE RE ؟قارعألا] 0 ب نأ کرت اذِإَو 88 : و ھالا

 لق [44 :دوه] 45 رمال یف # .[0» جا و لم
 خلا ا لآ فرع 88 ٠۰(۰ :تايراذلا] 4 نوصل ( عزم هس 0

 نكل «(مَّدَقَت ام رخآ ىلإ ...َتْبِرُصَو 5 َتْبِرُص) :ُوْحخ ُرَمْضُملاَو

 ووش دنا

 كلذك لعافلا نأ ابك ع ءخلإ (...رمضم 8 رهاظ) :هلوق

 ترق اَدِإَو 8# :وحن ةرهاظ ةمضب امإ هعفرو «عراضملاو يضاملا هعفري رهاظلاف

 4 زسا لث مبل :وغو 4 الا شرو 04 لكن برش و 4 ةف
 EE N وأ و[ ةقراقتلا]

3 NEO قادنألا) gE lae AN, 

 مركأ) :وغو ٠ رجلا شاو وصلا لي :وحن واولاب امإو
 فز * ميظع ِظَح 0 لإ اي امو :ىلاعت هلوقو (َكْوْخأ

 الن

 دقت انك همك ا هن ل ر هو لا عنو لا

 مكتملل زراب لصتم ريمض (ءاتلا)ف ءءابلا نوكسو داضلا مضب (تْبرْص) :وحن لصتملاف

 EIN rC ناك EE 1 نع
 هلاصتال هتتيه ىلع هب قطنلا رذعتف «هماقم (ُءايلا) وهو لوعفملا ميقأو لعافلا فذحف

 اك هبئانو لعافلا نيب زييمتلل هتروص تريغو ءمكتملا (ءات) وهو هفداري ام ىلإ لدعف

 «ضام لعف (عِرُف)و «نامزلا نم لبقتسي ال فرظ ([5إ)و «ةيفانتتسا (ُاَوَلا) :بارعإلا )١(

 .لعاف بئان (ُنآَرّقلا)و

 .(ُنآَرُقلا ئرف) :لثم اهبارعإ (0

 .ؤاولا هعفر ةمالعو «لعاف بئانو لعف اهنم لك :بارعإلا 0



 هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا باب

 لوعأل ' هت مو :ىلاعت لاق «هريغ هيلع سقو «ىرت اك لاثملا راصف د

 ١5[. :ىروشلا] 22

 «لعاف بئان عفر لحم يف لصفنم ريض (ئأ)ف (نأ الإ َمِْكَأ اَم) :وحن لصفنملاو

 .هريغ هيلع سقو

a 

 زَأ ْنِم ٌدِحاَو ٍلِعاَفلا نع ُبوُنَيَو

 دقت اک هب ُلوُعْمَملا :َلَوَألا

 e اَّضَمَر َميِصَو كما ندلج) 0 فا :يناثلا

 "4 مهيأ تف طقس وا وحن ٌروُرْجَملاَو ٌُراَلا :كلال
 |( ١٤۹ :فارعألا]

 :ةقاملا] "746 ةو e روّصلا يف ! 9 حِين اذ 45 :وْحن ردصملا : ْعِباَرْلا

 .اًبِلاَغ ِهِدوُجُو عم هب ٍلوُعفَملا ُريَغ ُبوُنَي اَلَو

 هتلثمأ تمدقت اک اًرمضم وأ ناك ارهاظ قا (مدقت امك هب لوعفملا لوألا) :هلوق

 .همدق اذهلو ةلاصألاب لعافلا نع بئانلا وهو

 و١

 ٌفكُّتْعا) :وحن لوألاف اًينامز وأ ناك اياكم :يأ «خلإ (...فرظلا) :هلوقو ع

 .لعاف بئان وهو «ناكم فرظ (َكُماَمَأَو «ُناَكَملا) نم لكف «فنصملا لاثمو (ُناَكَملا

 .هيلإ فاضم (ُناَكْزإ) و «ةرهاظلا ةمضلا اهعفر

 -نيرثكألا نعد فرح يهو « هريغ دوجوب ئیش دوجول ةطبار (0)و ‹ ةيفانكتسا (ُواَوْلا) : بارعإلا )0

 .لعاف بئان رورو (ةيِدبَأ رو «ةغيصلا ريغم ضام لعف (طقْس ) ‹حصألا لع

 وهو «(ْف)ب رورجم (ىديأ)و ءرج فرح (يف) :لوقت رخآلا لوقلا ىلعو «هيلإ فاضم (ُءاَهْلا )و
 .لعاف بئان

 ريعم ضام لعف (َيفْت )و .نامزلا نم لبقتسي ال فرظ (اَذِإ)و ‹ةفطاع AHD :بارعإلا )۳

 .(ُةَحْفت)) ةفص (دِجاَو)و «لعاف بئان (ُةَحْفَت) و ءرورجمو راج (رْوُّصلا )و «ةغيصلا



 فرظ (ُناَضَمَرَو «مؤَي) نم لكف «فنصملا لاثمو (ٌلْيوَط موب َربِس) :وحن ىناثلاو

 .لعاف بئان وهو «نامز

 ِْن) نم لكف «(ِدْيَّرِب ٌرُم) :وحنو ع ‹ مهيدي تف طقس لو # :هلوقو

 .لعاف بئان وهو «رورجمو راج (ِدْيَرِبَو يقرا

 نبا رايتخا وهو رورجملاو راجلا عومجم وه بئانلا نأ همالك رهاظ :يهكافلا لاق

 لاصيإل هب يج امنإ راج لاو ةقيقح لوعفملا هنأل ؛طقف رورجملا هنأ قيقحتلاو كلام

 دنا يضلل لإ نادقلا ني

 ِ وير ٌرُم) :وحن يف لعافلا نع اًبئان عقو اذإ رورجملاو راج لا بارعإ يف لوقت اذه للعف

 9 ءابلاب ورڪ م : فرح (عالا)
  Se E E E؛ | 1 rھ

 .هريغ هيلع سقو « لعاف بئان عفر لح

 ((ِناَتَبْرَط برط)و «(رنِمَألا برص ِتِرْم) :وحنو :يأ «خلإ (٠..ردصملا) :هلوقو

 .لعاف بئان وهو «ردصم (ِناَتَبْرَصَو ءُبْرَصَو ٌةَحْنَت) نم لكف

 لوعفملا ع دجو اذإ هنأ : يأ (اًلاغ هدوجو ف هب لوعفملا ريغ بوني الو :هلوق

 لعفلا فقوت يف لعافلاب ههبش ةدشل ةباينلل وه نيعت لعافلا نع بوني امم هريغ هب

كلذك براض الب هلقعت نكمي ال هنأ اك -اللثم- برضلا نإف هيلع
 الب هلقعت نكمي ال 

 َمْوَي دير ةفورح) هلق E هاي تسيل اهنإف ليعافملا رئاس فالخ بورضم

 .ةباينلل (ُدْيَر) لاثملا اذه يف نيعت (ِهِراَد يف اَدْيِدَس اًيْرَص ٍرْبمألا َماَمَأ ٍةَعنُجلا

 هدوجو عم ةريغ ةبانإ زاوج ىلإ نويفوكلا بهذو «هعبات نمو هيوبيس بهذم اذه

 ادْيَز ٍتِرُص) :لوقتف لعافلا بانم نامزلا فرظ بينت نأ مدقتملا لاثملا يف كلف اًقلطم

 .رورجملاو راجلاو ءردصملاو «ناكملا فرظ اذكهو موي عفرب «خلإ (...ِةَعْمْجْلا ُمْوَ

 اذه لاو «هدوجو هريغ ةيانإب نوكت دق مكتملا ةيانع نال ؛ حيحصلا وه اذهو

 ملعأ هّللاو .كلام نبا رايتخا وهو «(ّيلاغ) :هلوقب فنصملا داك



 م : هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا باب ] ٠
 مدَحَأ نيل ايّدَعَتُ ٌلغبلا َناَك داو 0

 ازد د 00 :1 يطغأ) و ينال تصبو

 نكت كارلا نول وهو 0007 بئان (ٌدْيَر) 5 2 ىليعأ) :هلوق

eلوأ لوعفم (اَدْيَر)و (هزد ادبر نطغأ) :لوقتف ..نييكعت نا كلو نا » 

 .ىلوأ لوألاو «يناثلا لوعفملا وهو لعاف بئان (مزد)و

 يف اك ذوخأملا نم ذخآلا فرع نأب سبللا نمأ اذإ نيلوعفملا يأ ةبانإ زاوج لحمو
 اَدْيَر ٌتِيطْعَأ) ذوخأملا نم ذخآلا فرعي مل نأب سبل لصح نإف «.لاثملا اذه

 لصحي العل يناثلا ةبانإ زوجي الو ((اَرْمَع ڏير يطغأ) :لوقتف لوألا ةبانإ بجو (ارْمَع
 اذه نوک نأ حلصي اھنم دحاو لك نأل ؛ذوخأم وهو ذخآ هنأ موتي نا نول

 .لوألا فالخب

© 8 © 

 لولا وعود عاق: بنات 4 ةنوو ؛نيلوعفم بصني ةغيصلا ريغم ضام لعف ( يطأ :بارعإلا ()
 .ناث لوعفم ( متردد ا



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 0 ظ هس
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 ريخلاو [دتبملا باب س

 .ةيظُفَللا ٍلِماَوَعلا نَع يراعلا ٌعوُفْرَملا شالا َوُه :ًادتيجلا |

 اهعمجو « تاعوفرملا نم عبارلاو تلا عونلا وه اذه (ربخلاو ًادتمملا باي) :هلوق

 ريغ نمو .«ناعمتجي ال اهمإف هبئانو لعافلا فالخب ابلاغ اهمزالتل دحاو باب 8

 .يقأيس اك (؟ُديَر ٌمْياَقَأ) :وحن ربخلا دسم دسي عوفرم هل اًمصو أدتبملا نوكي نأ بلاغلا

 .مالكلا هب أدتبي ام :ةغل أدتبملا «خلإ (... مسالا وه ادتبملا) هلوق

 .(اتالوم تْنأ) :وحنو ء(اتْيِبَت ٌدَمَحَح)و ء(اتُْيَر هللا) :وحن لوألاف

 ردصملاف ء[۲۳۷ :ةرقبلا]  یوَمَتِل بما ارفع نوا :ىلاعت هلوق وحن يناثلاو

 :ريدقتلاو «هربخ (برقأ)و ءأدتبم نوكي مسا ليوأت يف ةيردصملا (ْنَأ)ِب كوبسملا

 .(ىَوُفَتْلِل ُبَرْقَأ ْمُكْوْفَع)

 .رورجملاو بوصنملا هب جرخف .الع وأ ءاريدقت وأ ءاظفل :يأ (عوفرملا ) :هلوقو

 .نييرصبلا روهمجو هيوبيس بهذم اذهو حيحصلا ىلع أدتبملا

 اهتمدقت يتلا ةعوفرملا ءامسألا هب جرخ ةيظفللا لماوعلا نع ىراعلا) :هلوقو

 .كلذ وحنو ءاهتاوخأو (َناَك) مساو «هبئانو «لعافلاك ةيظفل لماوع



 0 17 وع ذزهاظ ن َوهَو ةا

 .رمْضُْملا ٍلْصَق يف ْتَمّدَقَت يتلا ا 0
 n عا E ةقف وادق ماطلاو

 4 ہک ا مح و ]° لا ١ #8 ار ا 0 لوألا A2 رک ہک ےس 48 5 2

 .ءارقتسالاب رصحلا اذه فرع (ناسق وهو ) :هلوق

 وه هنأل ؛طقف لصفنملا انه رمضملاب دارملا نأ :يأ «خلإ (..رمضملاف ) :هلوقو

 EET ١ م نانثا :اريمض رشع انثا وهو مالكلا هب أدتبي يذلا
 و ء[97 :ءايبنألا] مي ڪير اأو :وحن رمضملا لصف يف هنايب قبس اک «بئاغلل
 «(َةَمْباَق ِتنأ)و ء[١۲۸ :ةرقبلا] 4 اتوم تنآ#»© و 21٠١4 :هل] 3 ES د ملغ

 7 و ؛(ٌتاَياَق 0 ٥١[« :رمزلا] # تيورعُتم ال م رسوم و (ناَِئاَق اشا)و
 امه دل و ]1 :فسوی] یش نع تدور ىه و ل[ :كلملا] © رح تأ

 ير ا لآ] # دا ا شو ء[٠4 :ةبوتلا] # ٍراَغْلأ ف

 . عفر لح ف لصفنم ريمص ةلثمألا هذه ٤ ًادتيملاف «ء[ 6١ا/ :ةرقبلا] 2 ل شا

 .(...ةلاوخ وأو اَنأ َوُهَو هٌرَمْضُمَو و ٌرِهاَط : ناتق َوُهَو) «بكاوكلا" يف و ()
 .(هللا ُلْوُسَو دمحم هى :هلثمو ءهيلإ فاضم (5)و «ربخ (ُثَر)و ءأدتبم للا ) ةلالجلا ظفل : بارعإلا (0)
 .ربخلا دسم دس لعاف نْيَر )و ءأدتبم ياق )و «ماهفتسالل ةزمهلا ) :بارعإلا ۳

 .ىنثم هنأل ؛(لألا) هعفر ةمالع نأ الإ ءلوألا لثم (ناّدْبَرلا ياو «ةيفان (0م) :بارعإلا ©
 .ربخلا دسم دس لعاف بئان (ِناَرْمَعلا )و .أدتبم (ترْوُرْصَم )و ماهفتسا فرح (لَه) :بارعإلا (6)

 EN ل زبور تنوفا اير ويا رقإلاا 30



 .رثكألا وه اذهو (ربخ هل أدتبم) :هلوقو

 را كسم تس لغاق (ٌدْيَر)و «لعفلا لمع لمعي :لعاف مسا

 لعافلا مسال لاثم اذه (ِناَرْمَعلا تتوَرْصَم م امو ‹ نا َرمَعلا بو رضَم م لَهَو) :هلوقو

 يف (ٌبوُرُْضَم)و يناثلا يف اك ىفنلاو «لوألا لاثملا ىف اك ماهفتسالا ىلع دمتعملا (

 بئان (ناَرْمَعلا)و «لوعفملل ينبملا لعفلا لمع لمعي لوعفم مسا وهو ا نيلاثملا

 ادبر ْمياَقأ) :كلوقف لعفلا ىنعم يف هنأل ؛ربخلا نع فصولا اذه ىنغأ امئإو

 حصي ال لعفلاو «(ِناَدْيَّرلا ُمْوَمَي اَم)و ء(ٌدْيَر ُمْوَقَيَأ) :ىنعم يف (ِناَدْبَدلا ُمياَق اَم)و

 ةلثمأالاك رثكألا وهو ارهاظ نوكي دق ربخلا دسم دسي يذلا عوفرملا اذهو

 ًادتبم (بغار)ف [5 :مرم] 46 تأ r :وحن يف كا اريمح نوكي دقو «ةمدقتملا

11 

 :ةريثك ُتاَغْوَسْمْلاَو ءغْوسمي الإ ةركن الا 20

 ق ٌلُجَر اَم) و ماَهْفَيْسا وأ يفك ةركئلا َلَع مدي ْنَأ :اًهنِي

 0 :لمنلا] 3س تسمم مد مم هلو » : ل اَعَت هلو 1 (شياج 1 لهو

 فرح (ةقلو «هربخ © ْماَق)و «يفنلا هل غوسملاو ءأدتبم (0جَر)و «ةيفان (اَم) :بارعإلا (۱)

 .ريخ ل ,ماهفتسالا هل غوسملاو م (لُجَو)و ,ماهفتسا

 ت فرط )4 َعَم)و ؛ماهفتسالا هل عوسمل ملاو عم (ُهلِإ)و « ير ,اكنإلا ماهفتسالل (ٌةزمحلا) :بارعإلا )۲(



 5200000 ̀ شكلا !دتبملا باب

 ا 0 CTE جلو و ةَفوُصْوَم َنوُكَت ْنَأ :اًهْنِمَو اي
 ا فک َتاَوَْلَص شخ ) 0 ا نوح نأ اي :

 ةركتلا ىلع ٍنَمَدَقُم رورو اراج وأ افرع لا َنوُكَي نأ :اَهْنيَو

 نوكي نأ ًأدتبملا يف لصألا :يأ .خلإ (...غوسمب الإ ةركن أدتبملا نوكي الو) :هلوق

 هب تلصح نإ الإ اًبلاغ ديفي ال لوهجملا ىلع حلاو ةلوهجم اهنأل ؛ةركن ال ةفرعم
 برقتف صيصختلا هوجو نم هجوب ةركنلا كلت تصصخت اذإ ةدئافلا لصحنو «ةدئاف

 .ةفرعملا نم ذئنيح

 ىلإ مهضعب اهاهنأ ةريثك يهو تاغوسملا نم غوسمب بلاغلا يف صيصختلا لصحيو

 ٠ .صوصخلا و مومعلا اهو نيئيش ىلإ عجرت اهنأ مهضعب ركذو «نيثالثو فين
 | عجار غوسملا اذه «خلإ (...ماهفتسا وأ ٌيفن ةركنلا ىلع مدقتي نأ) :هلوقو

 .هيلإ فاضم (هّللا) ةلالجلا ظفلو «(ٌرَقَْسُم وأ ٌنْياَك) :هريدقت ربخ فوذحمب قلعتم «ناكم =
 .فصولا غوسملاو ربخ (ٌرْبَخ)و «ةفص (ٌنِمْؤُم)و ءأدتبم (ُدْبَع)و ءءادتبالا مال (ماللا) :بارعإلا 4)
 )۲۲٣۹۲۳( رب هدنسم 8 هللا همحر دمحأ مامإلا هاور 1-5 تماصلا نب ةدابع نع ثيدحلا )0

 .( َّنُهَضَرَمْفا١ ظفلب نكل (78/5) هللا همحر انخيشل “دنسملا حيحصلا يف وهو هريغو

 لعافو ءمدقم لوعفمو لعف (ُهّللا َّنٌوَبَتَك)و «هيلإ فاضم (ِتاَوْلَص)و ءأدتبم (شْمخ) :بارعإلا
 ظ ٠ .ةفاضإلا غوسملاو ءربخ عفر لحم يف ةلمج يهو ءرخؤم

 ًادتبم (لُجَر)و «هيلإ فاضم (ُفاَكْلا) و مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ناكم فرظ (دْنِع) :بارعإلا ©
 .لوألا لثم ءرخؤم أدتبمو «مدقم ربخ ُةأَرْما ٍراّدلا )و ءهيلع فرظلا مدقت هل غوسملاو هرخؤم

 .رخؤم أدتبم (ُدْيِزَم )و «هيلإ فاضم (ان)و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم «ناكم فرظ (ىَدْل) :بارعإلا )

 «هيلإ فاضم ءاَهْلا )و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ءرورجم راج - (مِراَصُبَأ لع) :بارعإلا

 ا .رورجملاو راجلاو «فرظلا مدقت نيتيآلا يف هل ل ءرخؤم أدتبم ةَواَشِغ)و



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ا 1

 u a فصو املف «نمؤملاو رفاكلا لمشي ةيآل يف (ٌدْبَع)
aنال ؛ صوصخلا ىلإ عجار غوسملا اذهو «ةركن ىلإ : يأ ( ةفاضم 0 نأ)  

 غوسملا اذهو ‹فنصملا ةلثمأك رابخالل نيحلاصو 9 (ةركنلا ىلع نيمدقم) :هلوقو

 ظ .صوصخلا ىلإ عج

 .(ِراَّدلا يف ٌةَأَرْماَو َكَدْنِع 57 :وحن اب ءادتبالا حصي مل ارخأت نإف

 (لام ٍلُجَر َدْنِع) :وحن اب ءادتبالا حصي مل رابخإلل نيحلاص ريغ اناك نإ اذكو

 .ةدئافلا مدعل (ٌبْوَت ِناَسْنإل)و

 نأَو چ ٍلْعِفْلاَو (ْنَأ) ف او ًادكيملا 0 قو 0

 0 0 وع E . امس رح اوموصت

 فرح كويسملا وه حيرصلاب لوؤملاو ‹رمضملاو ا لمشي مييرصلاو ٠ ‹ حيرصلاب

 تال 0 ةرقبلا] 4 ڪل رڪ اوموصت نو و :وحنو ةمدقهتملا ةبالاك يردصم

 .هربخ 7 ٌريَخ )و .(ْةٌكْمْوَص) وهو حيرصلاب لوؤم ادهن (اْوُم وص

۹ 
 .ٍادكِبُم عم هالا هب مي يذلا ءا َوُه راو لص

57 اهوا ؛ةلمج وأ ‹«ناک ادرفم : يأ (ةدئافلا هب متت يذلا ءزجلا) :هلوق
 

 .ريخلا نع رح فصولا ريغ : يأ (!دتم 0 :هلوقو

 .ةحتفلا نع نونلا فدح ةباين يف اهبارعإ مدقت )١(



 ٠ ريخناو ادتبملا باب 0 000 0

 دقيق عمي عل فكك ةدئاعلا  aجب اقفل ياك

' 
 نم (ِناَدْيَّرلا) :وحن روكذملا فصولا عوفرم هب جرخ .خلإ (...فصولا ريغ) انلوقو
. 
 وه ًادتبملا اذه نكل أدتبم عم ةدئافلا هب تلصح نإو هنإف (ِناَدْيَّرلا ٌياَقَأ) :كلوق

  ۳ ol.ربخلا نع ينغي عوفرم لب هل ربخ ال هنأ

 سابو و :ىلاعَت هلؤقو (ةَهاذ تير اج َدَيَر) :وححم ةّيمسا ةلمج ام ص ١ 1 0 م ر 3 17 ر ت و ا 58 3 3 نھ ا س 1
 هةر 0-0 ے وا ١

 * دک دسحأ هللا لق #و ء[55 :فارعألا] 4 ريخ َكِلاَد وا )£( ےس وس ص

 قل فليرو # :ىلاعت ِهِلْوَقَو ۰ (ةوبأ َماَق ذي oh وو سو رر (0) رو وع

 ىلع دوعي ريم هيفف « قتشم ا0 نأ الإ ع( كوخ بَ هلثمو ءربخو أدتبم اهنم لك :بارعإلا ()

 .( َكْوْخَأ فالخب «( دبر

 ادتبملا ربخ ( ٌةَبِهاَذلو «هيلإ فاضم ( ُءاَهَللَو ناک السلم ( هنن راجو «لوأ أدتبم (« ٌدْيَرر :بارعإلا (0)

 .(ةغيراج) يف ريمضلا امهنيب طبارلاو «لوألا إدتبملا ربخ هربخو يناثلا إدتبملا ةلمجو يناثلا
 (ماللاو «ناث ًادتبم ةراشإ مسا (ا9و ءهيلإ فاضم .( ىَوفتلا)و «لوأ أدتبم ( ُساَ) :بارعإلا 0

 ادتبملا ربخ (ٌرْيَخ َكِلَذ» :ةلمجو «يناثلا إدتبلا ربخ ري خلو «باطخلل (فاکلاو «دعبلل

 .ةراشإلا مسا ا(هنيب طبارلاو «لوألا

 ظفلو «لوأ ًادتبم (َوُمِدو «(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «رمأ لعف (ْلَه :بارعإلا ©
 :لوألا ادتبملا ربخ (ٌدَحَأ ةلل) :ةلمجو يناثلا ادتبملا ربخ (ٌدَحَألو ءناث أدتبم (8) ةلالجلا
 ظ .ىنعملا يف إدتبملا سفن اهنأل ؛طبار ىلإ جاتحت الو

 - رخ ةيلعفلا ةلمجلاو «هيلإ فاضم (ُءاَهْل)» ءلعافو لعف (ُهْوبَأ ماو ءادتبم (ٌدْيَر) :بارعإلا ©
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  f eyلال

 وهو (ةلمجلاب اهيبش الو ةلمج سيل ام) :انه درفملاب دارملا ‹خلإ (...درفملاف) :هلوق

 .دماجو قتشم :نيمسق ىلع

 .(دتبلا ىلإ عجري رم لمح ام) :قتشملاف

 دير وح ن مساو «ةهبشملا ةفصلاو ا مساو «لعافلا مساك كلذو

 ُلَصْنَأ ديرو ءوه :يأ (قْيِرَط دَمحت)و وه :يأ (بْوْرْطَم وڙئَع)و وه :يأ (هئا
 .وه :يأ (رکی 0 ظ

 .(ريمضلا نم اًعرفم ناك ام) :دماجلاو

 اهيف سيل نادماج ناربخ (ٌدنِه)و (َكْوْخَأ)ْو ف ٍهِذَهرو «(كوخأ ٌديَو) : :وحن

 .ةلثمألاب اذه ىلإ فنصملا راشأ دقو «إدتبملا ىلع عجري ريم

 TT ةعقاولا ةلمج لا نأ ملعا (ةلمج امإ) :هلوقو

 .هنع ةيبنجأ تناك الإو هسفن نكت مل ام إدتبملاب

 E ىف (اَهلا) (هنيب طبارلاو ءإدتبلا =

 E شیو هيلإ فاضم 00 ءأدتبم (ُبَر)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا ()

 لثم (ُهاَشَِيَو) هب لوعفم (ْئِذلا) :ىنعمب لوصوم مسا (َم)و ء(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو

 .(هؤاشي) :ريدقتلاو (ُءاَشِي) يف فوذحملا ريمضلا دئاعلاو «لوصوملا ةلص ُءاَشِي) :ةلمجو .(كلي)

 .(ُقُلْخَي) يف رتتسملا ريمضلا امهنيب طبارلاو ءإدتبملا ريخ اب ام ُقُلْدَي) :ةلمجو

 ازاوج هيف رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف (ٌضِيَمَي)و ءأدتبم (ةللا) ةلالجلا طفل :بارعإلا (0)

 و را ويلا ايي الو ءإدتبملا ربخ لعافلاو لعفلا ةلمجو «(َوُه) :هريدقت

 .(ٌضِيَقَي) ىلع فوطعم

 لعافلاو لعفلا ةلمجو ءهب لوعفم (َسْفْنَألا)و ء(ُضِْفَي ةلاو) لثم (ىَوَتي ةللا» :بارعإلا 5

 .رتتسملا ريمضلا اهنيب طبارلاو .«إدتبملا ربخ هب لوعفملاو



 :(ةَبِهاَذ هئيراج ك0 :وحن طبرلا ٤ لصألا وهو ءريمضلا :اهنم :ةريثك طباورلاو

 | لاا ی نالا 00 هلآ وو

 es EN هک ريخ َكِلَو ىوَقلأ سابلو ل :وحن ةراشإلا مسا :اهنمو

 ١-۲[. :ةعراقلا] م 9 :وحن هظفلب إدتبملا ةداعإ

 1 9 ٤ ا نم درت (3ي5)و ,هدارفأ لك لع

 هلأ وه لف © رك نال سالما سفن يه ةلمجلا تناك نإف
 (ٌدَحَأ)و «ناث أدتبم (ُهَل لا) ةلالجلا ظفلو لوا دعس( AN ی دحأ

 |دتبملا E ؛اهيف طبار الو «لوألا إدتبملا ربخ (دَحأ هللا) ةلمجو : يناثلا إدتبملا ربخ ا عش

 .(ٌدَحأ هللا نَأَّسلا) :يأ .نأشلا سفن يه ةلمجلاو «نأشلا ىنعمب (وه) نأل ؛ ىنعملا يف

 .(ربخو !دتبم نم تبكرت ام) :يه (ةيمسا) :هلوقو

 ةلمج (ٌدَحَأ لالو ء(ْدْيَح َكِلَذ)و «(ٌةَبِهاَذ ُةُثَيِراَج) نم لكف فنصملا ةلثمأك

 لاثملا يف (ُدْيَر) وهو ءلوألا إدتبملا ربخ عفر لحم يف ٍربخو إدتبم نم ةبكرم ةيمسا
 ةراشإلا مسا امههنيب طبارلاو «يناثلا يف ىلا شاز يلا اه طبارلاو: لوألا
 .ىبعملا يف ادتبملا سفن اهنأل ؛اهيف طبار الو «ثلاثلا يف (َوُه)و

 لكف فنصملا ةلثمأك .(هبئان وأ لعافو لعف نم تبكرت ام) :يه (ةيلعف) :هلوقو

 ةبكرم ةيلعف ةلمج (َسّمْنَألا ُىَوَكَيَو ءْطْسْنَيَو ٌصِبْفَيَو ءاي ام قلو «ُهْْبَأ َماَق) :نم
 يف طبارلاو (ُهْللاَو لاو ءَكْبَرَر ٌدْيَر) :وهو ًادتبملا ربخ عفر لحم يف لعافو لعف نم
 .يتابلا يف رتتسملاو لوألا يف زرابلا ريمضلا عيمجلا



 ةيمورج الا ةمفتم' ىلع ةيهبلا ةردلا

 و

TSفزظلاف ءُروُرْجَملاَو راج او 0 57 7  

 لسا بلاو :ىلاعت لوو "(اذغ ُرَمَسلاَو كدنِع دنر و
r(ِراَّدلا يف َديَر) :وْحن د راجا ٤١[. :لافنألا]  

 ١[. :ةحتافلا] ' هک ل دمَحلا © ا 0

 َيوُجُو فود هب ارح اَعَقَو اذإ ُروُرْجَملاَو ُراَجْلاَو ترخلا 0
 ا

 كر را نياك ه هرندقت

6 
 لت

 ىتح فنصملا ةلثمأك نبات انوكي نأ طرشب :يأ (رورجملاو راج لاو فرظلا) :هلوق

 ( .لوصوملا يف مدقت اک ةدئافلا اهب لصحت

NEE Eas لن aE 
 احا |

 ؛(كي دْيَر) الو «(ٍسنأ

 .انامون وأ اًناكم أ ‹خلإ (...فرظلاف) :هلوقو

 لكف .# منم َلَفْسَأ ٌبَحَرلأَو # :ىلاعت هلوقو «(َكَدْنِع ڏبَر) :وحن لوألاف

 )ق رک قوام ا :ناكس فرط: ( مشا )وأ (ك داع نم

 .لعفلا تزوو ةيفصولل فرصنم ريغ هنأل ؛ (َلَفْسَأ) نوني مو

 :هريدقت ربخ فوذحمب قلعتم نامز فرظ (اَدَغ)ذ .(اَدَغ ُْرَمَّسلا) :وحن ىيفاثلاو

 .«هكاوفلا» يف 00 نشل e نيب ام )١(

 (رْفَّسلا )و «هيلإ نا اگلا «ربخ فرا قلعتم ناكم فرظ (دنع)و ءأدتبم (دْيَر ) :بارعإلا (0)

 E E "نينو يف هريدقت ربخ فوذحمب قلعتم نامز فرظ (دغ)و «ًادتبم

 ٌنْياَك) :هريدقت ربخ فوذحمب قلعتم «ناكم فرظ (َلَّفْسَأ)و ءأدتبم (ثْكَدلا) :بارعإلا ©

 قلعتم رورجمو راج مكب «لعفلا نزوو ةيفصولل فرصنم ريغ هنأل ؛نوني مو .(ٌرْفَتْسُم

 .(َلَفْسُأ)ل ةفص فوذحمب

(uc os 1 
 ْنْياَك) :هريدقت هلبق ًادتبملل ربخ فوذحمب قلعتم نيعضوملا يف رورجملاو راجلا :بارعإلا  (5)رفكتسم و ١
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 Eg ناد هلو ا وتتا و 11

 اذهو .(لصاَح) وأ «(ِټپاث)ک امهوحن وأ :ئأ ( رقتسم أ ناک هريدقب هلوقو

 «كلذ وحن وأ (َلَصَح وأ كب وأ ءَناَك وأ ءٌرَّمكْسااك العف ردقي نأ يسرافلاو

 .حيحص لصأ ىلإ دنتسا نيقيرفلا نم لكف لاعفألل نوكي نأ لمعلا يف

 .نييرصبلا روهمجو هيوبيس بهذم وهو لوألا لوقلا وه يدنع راتخملاو
 ص
 31 س

 ت

 ريم اَّنِإَو (مؤيلا ٌدْيَر) الام الف ِتاذلا نَع ِناَمَرلا ٍفْرَظِب رب الو
 ةليللا) :ْمُهَلْوَقَو «(ادع ٌرَمَّسلاَو ءَمْوَيلا ٌمْوّصلا) :ٌوحخ يناَعَملا نع هب

 و (١)مرنعا <

 )١/ ١70(. «ىرضخلا» هدافأ ها .ىنعملا لباقي ام اهب دارملا «ةبراقتم ظافلأ

 زاج اتاکم ناگ ناف يامر وأ ناکم امإ فرظلا نأ فتصملا هركذ ام _لضاخلاو

 ناك نإو «(َكَدْنِع لِعلا)و ء(َكَفْلَخ ٌدْيَر) :وحن يناعملاو تاوذلا ءامسأ نع هب ربخي نأ ٠

 يناعملا ءاوسأ نع هن رڪ نأ زاج ..- ارورج 3 ءاعوفرم وأ « ناک . ابيوصنم- انام

 ' .ةدئافلا لوصحل ؛ (اَدَغ ةفشلا) «(َمْوَيلا موصلا) :لوقتف تاوذلا نود

 ٌدْيَو) الو «بصنلاب (ِةَعْمجلا موي ّدْيَو) الو «(موَيلا) عفرب (ُمَْيلا ٌدْيَر) :لوقت الو
 1 .ةدئافلا مدعل ءرجلاب (مْوَيلا يف

 (لالهلا)و «مدقم ربخ هنأ ىلع (َةَلْيْللا) بصنب (لالهلا َةَلْيْللا) :برعلا لوق امأف

 يل ( ع يع 1 ( 5 70

 ةلْيللا) :يأ ءرخؤم ًادتبم ( لالهل)و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم نامز فرظ ( ةلْيِلل») :بارعإلا (۱)

 ظ .(ِلالهلا هيو



 ا ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 لوؤم وهف تاذلا نع نامزلا فرظب هيف ربخأ هنأ هرهاظ امم كلذ وو ءهرخؤم أدتبم

 مسا (ةيؤرلا)و «(لالهِلا َةَيْؤُر َةَلْيللا) لصألاو «تاذلا ىلإ فاضم ىنعم مسا ريدقتب

 روهمج بهذم اذه «تاذلا نع ال ىبعملا مسا نع وه امنإ ةقيقحلا يف رابخإإلاف ‹ ىنعم

 نأ طرشب نكل «تاذلا نع نامزلاب رابخإلا زاوج ىلإ مهضعب بهذو «نييرصبلا

 ي ْنْحن) :وحن ةفاضإب وأ «(دراب موي ف ْنْخ) :وحن فصوب نامزلا صصختي نأك ديفي

 eT «(َناَّضَم مر ف نحخ) :وحن ةيملعب وأ ((عْيِبَر ٍرْهَْش

 .مدقت اك زجي مل دفي مل نإف
۶ 1 

 وشو 8*9 :ىلاعَت هل اك ٌدْيَر) :ُوحَن ٍريخلا دعت زوو لل
 )۲( ورو مک ةك ود ےک ريتا م > ررورےا و وروح
 EY :جوربلا] 7 ديرب ا لاعف وه ٥ ديجلا ا )9 دودولا روقخلا

 ق دا

 ربخب هنع ربخي نأ ًادتبملا يف لصألا نأ :يأ «خلإ (...ربخلا ددعت زوجيو) :هلوق

 :وحن فطع فرح ريغب دحاو ًادتبل هددعت حيحصلا ىلع زوجيو «(ّئاَق ٌدْيَر) :وحن دحاو

 .ناث ربخ (ٌدِعاَش)و «لوأ ربخ (ٌبِتاَك)و .أدتبم (ٌدْيَر)و «ةيآلاكو (ٌرِعاَش ٌبِتاَك ٌدُيَو)

 «ثلاث ربخ (ِيشْرَعلا 4 «ناث ربخ (ُدْوُدَولادو ء(َوُه)) لوأ ربخ (ُدْوُفَعلادو

 .سماخ ربخ (ُدْيِرُي ل َلاَكْف)و «عبار ربخ (ُدْيِجَملا)و

 نم رثكأب تعني نأ زوجي «دحاولا ءيشلاو «تعنلاك ربخلا نآل كلذ زاج امنإو

 نأ زوجي دحاولا ءيشلاو كح اًضيأ هنألو ء(ٌرِعاَّشلا ُبِتاَكلا ٌدْيَر َءاَج) :وحن

 .کح نم رثكأب هيلع محي

 .حرشلا يف هبارعإ مدقت (1)
 ريخ ىد )و. ناق بخ 6ؤةولا)و. لوا رخ وفعلا )و .«ادعبم .لصفتم ريع وح «بارغإلا ©

 ماَّللا) (2)و ءسماخ ربخ ُهلاَقَف)و عبار ريخ مْيجَملا)و «هيلإ فاضم (يشْرَعلا)و «ثلا
 هلعافو «عوفرم عراضم لعف (ُدْيرُي)و ءرج لحم يف (ْيِذَّلا) :ىنعمب لوصوم مسا 05)و ءرج فرح

 .(ةَدْيِرُي) :هريدقت فوذحم دئاعلاو «لوصوملا ةلص ةلمجلاو ء(َوُه) :هريدقت اًزاوج هيف رتتسم



 و

 57 000 ظ ا 7 7 _ ربخلاو !دتبملا باب

 (ةفاشإ وهو اک 30 117 لوألا ا ادع U رّدقي ددعتلل عناملاو

 .رهاظلا فالخ 3 ءاذكهو

 :ٍاَدكِبُملا ىلع د دقو 4
 OO اوك .

 ةا :ىلاعت لوقو نر كدنع اتى "ديو نبأ :خل اَبوُجُوَ

 “یر ٍراَّدلا يف) :وحنو ۲٤[« :دمع] + َهْناَمَتَأ بوف َلَع
 هنأل ؛ًادتبلا نع رخأتي نأ ربخلا يف لصألا نأ :يأ ‹خلإ (...مدقتي دقول :هلوق

 ىلع هيلع مدقتي دقو «فوصوملا نع اًرخأتم نوكي نأ فصولا قحو ىنعملا يف هل فصو

 ٍراَّدلا ِْف) :وحن هميدقت نم عنمي ام هل ضرعي مل ثيح كلذو اًراوج امإ لصألا فالخ

 هريخأت زاوج ليلدب ازاوج هيلع مدقم ربخ (ٍراَّدلا ِْف) و ءرخؤم أدتبم (ٌدْيَر)إَف «(ُدْيَر

 .[0 :ردقلا] ىه لس 6 :ىلاعت هلوق هلثمو «(ِراّدلا ف ٌدْيَر) :لوقتف لصألا ىلع

 ظ .كلذ بجوي ام هل ضرع اذإ كلذو ابوجو امإو

 (َنْيأف دنر َنْيَأ) :وحن ماهفتسالاك مالكلا ردص هل امل اًئمضتم نوكي نأ كلذ نمف

 .ةرادصلل فانم هريخأتو «مالكلا ردص هل ماهفتبسا مسا هنأل ؛اًيوجو مدقم ربخ

 .أطخ وهو «(ِراّدلا يف ٌدْيَر) "ةطوطخملا» يف )١(

 اًبوجو د فوذحمب قلعتم «ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ماهفتسإ مسا (َنْيُ) :باوعإلا (0
 ظ ظ .رخؤم أدتبم ( ٌدْيَر)و «(ُنْياَك) :هريدقت

 (ٌرِقَكْسُم) :هريدقت ابوجو مدقم ربخ فوذحمب قلعتم فرظ (َكَدْنِهو ءرصح ةادأ (مّن) :بارعإلا

 .رخؤم أدتبم ( ٌدْيَررَو «هيلإ فاضم (ُفاَكْلا)و

 ءابوجو مدقم ربخ فوذحمب قلعتم «رورجمو راج ( بول لَو «فطع فرح (م) :بارعإلا (5)

 هلا فام ااو رخام ادعس. يافا

 رک .رخؤم ًادتبم (لځرلو 2 مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجو 1 ) راّدلا 5 :بارعإلا (0)



 ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 3

 CIN DOI وخلا رس اعلا قوق نأ فالق: قعر

 5 رصح ضرغل ؛اًبوجو مدقم نيلاثملا نيذه يف ربخلاف

 هنو نانا قرا وخلا وللا و عدم ا ا نأ كال: نمو

 ذإ ؛اًبوجو مدقم نيلاثلا نيذه يف ربخلاف . آَهُناَمَتَأ ولف لع مآ 8 :ىلاعت هلوقو

 .زوجي ال وهو ةبترو اظفل رخأتم ىلع ريمضلا دوع مزلل رخأ ل

 َكَدْنِع)و «(لْجَي ٍراَّدلا يف) :وحن رهاظ سبل يف ربخلا ريخأت عقوي نأ كلذ نمو

 اهنوكل ةركنلل ةفص هنأ مهوتل رخأ ول ذإ؛اًبوجو مدقم نيلاثملا نيذه يف ربخلاف «(ُلاَم

 .سبللا اذهل اًعفد هميدقت مرتلاف ر را نأو ءاّئيثح اًبلط هب صتخل فصولا بلطت

 ر لاي و يو د م و

 مرت ملسو# وح ءاَراَوَج ٍرَبَخلاَو |َنَكْبْملا نِي لک فذ ذر لص
 .(َنوُرَكنُم موق من مكْيَلَع ٌماَلَس) :يأ ۲١[« :تايراذلا] 4 ورکس |

 نيروكذم انوكي نأ ربخلاو أدتبملا يف لصألا نأ :يأ «خلإ (..فذحي دقو) :هلوق

 ةنيرقلا دوجو ط رشد اب وجو وأ ازاوج اههدحأ فذ ا نافذحي دقو ,(مياف ۴ ل يي

 .فوذحملا كلذ ىلع ةلادلا

 e دا هلو نرش ء11117 قنكا ةكاعب هنآ ناوي اذهل قدس ناكل
 هب تحرص تنك نإو ((حْيِحَّص َوه) یا (َوَه) هريدقت د ا د

 ًأدتبم (ٌدْيَر)َذ (ٌدْيَر) :لوقتف «(؟َكَدْنِع ْنَم) :لاقي نأ اًراوج ربخلا فذح لاثمو

 E تنشب ناو OT O a E رش
  .(ْيِدْنِع ل : تلقف

 4چ نورك o EE ف رخ آلا ءاقبو (هنم لك فذح عمتجا دقو

 :يأ (ُْكْيَلَع) :هريدقت فوذخم هربخو «ءاعدلا هل غوسملاو «ةركن وهو «ءأدتبم (ٌمالس)ف
 ا

 7 هو o oN . fF oN TET 1 ا 0
 (َنْوُرَكْنُم موق مئنآ) :يأ (مشأ) :هريدقت فوذحم إدتبمل ربخ (ُمْوَق)و ؛(ُْكَِلَع ٌءاَلَس)



 ا .(ٌمْوَق)ل ةفص (َنْوُرَكْنمو
 (معَت) :لوقتف ,(؟هياَق دير 0 :لاقي ا د ام ناندت ل

 یا YY} لا وک م 1 ١ تمل و . حيِرّصلا ا دعب

 ( 0 ظ 00 كزذعل)

EETعتص عاص ) em 

 (َياَق اَدْيَر يبزڪ) :خ ارب نوک نأ ُحْلْصَت ال يلا ٍلاحلا 7
 .(اَياَ ناگ اَذإ) :ىأ

 ركذ عضاوم يف اًبوجو ربا فذحي :يأ 5 7 .ربخلا فذح بجيو) :هلوق

 | :ةعبرأ اهنم فنصملا

 :وحن لوألا دوجول يناثلا عانتما ىلع ةلادلا :يأ «ةيعانتمالا (اَلْوَل) دعب :لوألا
e NDضعي مُهّصتَب سالا هلأ عف الوو :ىلاعت هلوقو  

aاًبوجو فوذحم اشربخ «نآدتبم (ٌدْيَر)ف «[۱٠۲:ةرقبلا] فض ما  

 .(ٌدْوُجْوَم ٍضْعَبِب ْمُهَّصْعَب سالا هللا م قَد اّلْوَلَو « ٌدوُجْوَم دبر الول) :يأ .(ٌدْوُجْوَم) هريدقت

 اك )و « لول ) باوج يف ةعقاو (اللا)و ءأدتبم منن )و «دوجول عانتما فرح لول ) :بارعإلا ()
 ةنايب ينأيس اك (اًْوُمَنْذَدَص) :هريدقت ازاوج فوذحم ادتبملا ربخو ءاهربخو اهمساو (ناك ) (َنَيِنِمْؤُم'

 ظ ظ ظ كل
 اًبوجو فوذحم هربخو «هيلإ فاضم (ُقاَكْلا )و ءأدتبم رْمَع)و ءءادتبالا مال ماَّللا) :بارعإلا ()

 . َنوُهَمَحي س ښو :ةلمج اهربخو ءاهمساو نإ ) نإ )و (ْيِمَسَق) :هريدقت



 ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا مل

 ا ها ا رک تا ا يتلا ةيآلا امأو
 .(ىّدهلا نع اَنْوُمتْدَدَص مدن الكر :ريدقتلاو

 َكَذَمْنَأ لَه) :كل لاقي نأ هيلع لدت ةنيرقل ربخلا فذح زاوج ف ةيآلا هذه لنمو

 :ريدقتلاو «لاؤسلا ةنيرقل ازاوج ربخلا فذحف <« ؟1(ثْكلَهَل دنر ر الؤل) :لوقتف «2(؟نيَر

 .(ٌتْكَلَهَل ِيَدَمْنَأ د كر و اَلْوَل) :تلقف هب تحرص تئش نإو .(ْيدَقْنأ

 .نيمدقتملا نيلاثملاك اًبجاو هفذح ناك ليلد هيلع لدي مل نإف

 :وحن (مسقم هب , قطانلا نوك هظفل درجمب معي ام :وهو حيرصلا مسقلا دعب :يناثلا

 ىف ا كرمعل و: :ىلاعت هلوقك كلذ وحنو ( هللا ُةَناَمَأ)و هللا 5 (َكْرْمَعل)

 هربخو ٠ مسقلا ف مر وهو أ دق (َكُرْمَع)َذ 58 :رجحلا] نهم مير

 .فنصملا لاق اك (ِْمَسَق) :هريدقت اًبوجو فوذحم

 (ٌلُك)َذ (عَتَص امو عِناَض َُلُك) :وحن اصن ةيعملا ىلع ةلادلا (واولا) دعب :ثلاثلا
 ‹ ةيردصم ,(a) .ةيعملا لع لاد فطع فرح (واولا)و «همل مل | فاضم (عْناَص)و أدتبم

 سأب ال اذهف عقاولل اًقباطم اًقدص ربخلا ناكو ربخلا هب دارأ نإ :ليصفت هيف هلئاق نم لوقلا اذه () .

 :تالاح ثالث كلذلف ببسلا هب دارأ نإو «هب

 :ىلوألا

 نأ دقتعي ال نأ طرشب زئاج اذهف ءاّسح وأ اًعرش تباث حيحص ببس ىلإ هفيضي نأ :ةيئاثلا

 .كلذب معنملا ىسانتي ال نأو «هسفنب رثؤم ببسلا

 ةةثلاثلا

 يبأ همع يف م ينلا لوقب هدحو ببسلا ىلإ 011 ةفاضإ تبث هنأ 1 اذهل 00

 نع سانلا دعبأ ي يبنلا نأ كش الو «(ِراَئلا َنِم ٍلَمْسَألا ِكِْرَّدلا يف َناَكَل ءاَنَأ اَلْوَل) :بلاط“

 يعرش هنكل «هببس ىلإ ئىشلا ليج يبنلا فاضأف «ىلاعت هلل اديحوت سانلا صلخأو ءكرشلا
 ىهتنا خلإ ...رانلا نم حاضحض يف ناكف «هنع ففخي نأب همعل ةعافشلاب هل نذأ هنإف ؛ يقيقح

 هلو نيميثع نبا ةمالعلا خيشلل "ديحوتلا باتك ىلع ديفملا لوقلا» باتك نم ارصتخم

 .(١58:-70/؟)



 فوطعم لوؤملا ردصملاو «(َمُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف (َعَتَص)و

 :هريدقت اًبوجو فوذحم ربخلاو (ُةُتَعْنِصَو عاص لُك) :ريدقتلاو «(عناص ّلُك) ىلع
 .(ناَنْْدْمَم هنَعْنِصَو عْناَص نك (ِناَنْوُرْفَم)

 :وحن اهلبق روكذملا |دتبلا نع اًربخ نوكت نأ حلصت ال يتلا لاخلا لبق :عبارلا

 ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم «ُءاَيلا)و ءأدتبم (ْنيَرَصض)َو .(اَياَق اَدْيَر ِنيْرَص)
 (َناك) يف رتتسملا ريمضلا نم لاح (تاَق)و ءردصملل هب لوعفم (اَدْيَر)و «هلعاف

 ,(َقاَق َناَك اَذِإ ٌلِصاَح) :هريدقت اًيوجو فوذحم ربخلاو «(ٍدْيَر) ىلع دوعي ةفوذحملا

 .ىنعملا يف فصو ربخلا نأل ؛(ْنيْرَص) نع اًربخ نوكت نأ حلصت ال لاخلا هذهو

 ظ .(ُمياَق ْيِيْرَص) :لاقي الف «مايقلاب فصوي ال برضلاو

 .(ٌدْيِدَش اَدْيَز ْنيْرَص) :وحن اهعفر بجو ادتبملا نع اهب رابخإلا حلص نإف
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  ةيمورجآلاةممتم ىلع ةيهيلاةردلا 3 00 ۷ل )

 ربخلاو إدتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 ه4 2 7 ر ت - ت ر
 :عاونا ةثالث ھو ءعاَدتبإلا حِساَونَو حساونلا ىمسلو

 ءاَئاَوَحَأَو (َناَك) :َوُهَو ربا ٌْبِصْنَيَو ًادتبملا غري ام :َلَوَألا

oظ .ةيوافلا لاعنا را(  

e O os 

EC GG TEs 

 :لوقت لقنلا وهو خسنلا نم ةذوخأم :خساونلا ..خلإ (...خساونلا ىمستو) :هلوق

 ءرخآ كح ىلإ ربخلاو إدتبلا كح لقنت األ ؛هيف ام تلقن اذإ (باتكلا ٌتْحَسن)

 هذهو ءهتلازأ اذإ (ّنَّظلا ُسْمَّسلا ِتَحَسَن) :لوقت «ةلازإلا ىلع اًضيأ خسنلا قلطيو

 شا ی ا ر رار اغلا مدع ليت ارا
 يظفللاو «يونعم لماع ءادتبالاو ءةيظفل لماوع اهنأل ؛اهمكح تلازأ امنإو

 .يونعملا نم ىوقأ

 ةيفرحلاو ةيلعفلا ثيح نم امأو «لمعلا ثيح نم :يأ (عاونأ ةثالث يهو) :هلوقو
 .فورحو لاعفأ :ناعونف
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 | رتا ا ادتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا افاد |

 لصف 0

 ىَّمَسُيَو . ٍلِعاَملاِب اهي ًادتبملا عقر اَ ائاَوَحَأَو (َناگ) اما

 .اَهَرَبَخ ىَمَسُيَو ٍلوُعفَملاِب اًهيِبْشَت ربحا ْبِصْنَتَو ءاهمسا
 ظ اسقا ا لع اتا هذهَو

 ءىسْمَأَو ءَناَك) :َوُهَو ٍطْرَش ريع ْنِم َلَمَعلا اَذَه َلَمْعَب ا :اًهُدَحَأ

 :E وم ٠ ؛( سئل َْراَصَو ءَتاَبَو ءَّلَظَو ءىَحْضَْأَو َحَبْصَأَو
 ا كيت ب ٌمحَبَصأَ # نا يارا 0

 ,ههجو لظ © نإ نا موا يع ولا 7 اوس وسل # رع

 ٥۸[. :لحنلا] 4 اوسم

 ىلع ةدمعلا وه يذلا ًادتبملا ءاقبل هب ًادبو «لوألا عونلا يف :يأ ( لصف :هلوق

 .لاعفأ هلك -اهتاوخأو (َناَك) ينعأ- عونلا اذهو «هبارعإ لثم

 يف تهبشأ لاعفألا هذه نأ :يأ ( لوعفملاب اهيبشتو ...لعافلاب اهيبش) :هلوقو

 .(اَرْيَع دَر َبَرَص) :وحن دحاول يدعتملا لعفلا ربخلا اهبصنو مسالا اهعفر

 نامزلا يف مسالل ربخلا توبث ىلع لدت اهنإف (َناَك) امأ «خلإ (... ناك وهو) :هلوقو
 َناكَو 9 :وحن رارمتسالاو ماودلا عم وأ «(اًباَس ُحيَّشلا َناَك) :وحن عاطقنالا عم امإ « يضاملا

 ٣د 7

 :ءاسنلا] ل اي هلآ نا ل :وحن هللا تافص عيمج يف اذكهو « فام اًروَُع هلآ

e.e 

 ءلوأ امل ربخ (اًرْوُفَهو ءاهمسا ( هل ةلالجلا ظفلو «خسان ضام لعف ( نا :بارعإلا ()

 اث ربخ ((ْيِح2َ
 رورجمو راج ( ِهِتَمْعِنِإو ءعمجلل ( ميلو ءاهمسا ( ٌءاَنلو 5 ضام 0 ي :بارعإلا (0)

 ظ .اهربخ ( اًناَوْخِلَو «هيلإ فاضم (ءاَهْل)و «( حبْصأب قلعتم
 .اهريخ ( ًءاَوَصِلو 'ءاهمسا ( ُواَوْلاو ‹«خسان ضام لعف ( سي :بارعإلا ۳
 .اهريخ (اًدَوْسْهو ؛هيلإ فاضم (ُءاَهّْل)و ءفاضم وهو ءاهمسا ( ُهْجوَو ؛خسان ضام لعف ( لَ :باوعإلا ©



 نانا يعم( عروب دانك نر! يفي( 0312 وب مايا لولا قفل
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 ظ ك لاول كيف

 هلوقو «(اَطْيِشَ ٌّدْيَر َحَبْصَأ) :وحن «حابصلا يف هل هتوبث ىلع لدت اهنإف (حَبْصَأ) امأو

 .اهربخ (اًتاوخإ)و ءاهمسا (غاتلا»ف « # انَوَغِإ ويمن بص # :ىلاعت

 .(اضيِرَم دير ىَحْصأ) :وحن «ىحضلا يف هل هتوبث ىلع لدت اهنإف (یحْضأ) امأو

 :ىلاعت هلوقو ([َتاَص دمحم َّلَظ) :وحن ءراهنلا يف هل هتوبث ىلع لدت اهنإف (1َظ) امأو

 .اهريخ (اَدَوْسُمَو) ءاهمسا (ُةُهْجَواَو « # ادو هو لَ #

 .(ارِهاَس دير تاَب) :وغ ءاليل هل هتوبث ىلع لدت اهنإف (تاّ) امأو

 .(اًيِرْبِإ ُنَْطلا َراَص) :وحن «لاقتنالاو لوحتلا ىلع لدت اهنإف (َراَص) امأو

 «لاحلا يفنل قالطإلا دنع يهو «مسالا نع ربخلا يفن ىلع لدت اهنإف (َسْيَل) امأو

 ءاهمسا (ؤاولا)ف « € بوس اويل # :ىلاعت هلوقو ءنآلا :يأ (ّقاَق ٌدْبَرو َسْبَل) :وحن

 .(اًدغ ا(َناَق ٌدْيَز َسْيَل) :وحن «هبسح ىلع نمزب دييقتلا دنعو ءاهربخ (ًءاَوَسو

 TG ا هل دق DGS Rl جي تلا قول ل
 ی وأ ين هم دعت نأ ط رشد لَمَعْلا أ ده لمعي 0 :

 010 0 41 هر رت HE - 4( س ,eS ص

 نولازد هلو 0 : وح (كفناَو و ‹ عوفو «لار) :ةعبرا وهو

 O مس سپ ر ظ د 01 60
 :هط] * نیفکلع ةّيلع 2 نل چ :وڪو ]1۸ :دوه] 1 :

 توبث هعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (َنْوُلاَرَي»و «ةيهان (اَل)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا ()

 ؛ (ُءاَيلا) هبصن ةمالعو ءاهربخ (َئِفِلَتْمُحِ)و ءاهمسا (ُواَوْلا)و «((لاَّر) نم فرصتم وهو «نونلا

 .ملاس ركذم عمج هنآل

 نم فرصتم وهو 2(ْنَلاِب بوصنم عراضم لعف (َحَرْبن)و ءبصنو يفن فرح (ْنَل) :بارعإلا ()

 .(َنِْفِكاَعِب قلعتم رورجمو راج (هْيَلَعاو ء(ْنك) :هريدقت اًبوجو اهيف رتتسم اهمساو :(عرت)
 .ملاس ركذم عمج هنآل ؛(ُءاَيْلا) هبصن ةمالعو ءاهربخ (َنْيِفِكاَعدو



i ESE a TTT 

 ١ :رعاشلا لوقو
E SS وحلا وكان 101 ماو 

 ةفإ 1 معاكم ا i 007 : ل

 رطقلا ِكِئاَعَرَجج الهنم لار الو : ِهِلْوَقَو

 )١( .لئاق هل فرعأ الو فيفخلا نم تيبلا اذه |

 دجلا ديري هنأكو ءهل ؤيهتلاو رمألا يف دجلا -انه- وهو ءريمشتلا نم رمأ لعف ( ْرَمَ) :ةغللا
 .هدعب ام عم مءالتي يذلا وه هنأل ؛ةرخآلل لمعلاو ةدابعلا يف

 .ذالملا كرت ىلإ كوعدي كلذ نأل ؛هركذ ىلع رمتسا :يأ «( ِتْوَملا َرِكاَذ ْلَّوَت الو

 .حضاو رهاظ (؛ ُنْيِبُمل .هيف عقومو لالضلا ىلإ عاد :يأ «(ٌلاَّلَص هايس

 .رهاظ لالض هنايسن نأل ؛هركذ سنت الو «توملل دعتساو «يبحاص اي دهتجأ :ىدغُمأ

 هلعافو ءرمأ لعف -ميملا رسكب- ( رمو «سايق ريغ ىلع مخرم ىدانم ( حاص) :بارعإلا
 عراضم لعف (لَرَلو «ةيهان (اللو «فطع فرح (ُواَوْل)و «(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم

 اهيف رتتسم اهمساو (َلاَزر) نم فرصتم وهو «هرخآ نوكس همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم
 CED ELE Ng هيلا قاسم"( تازكل راو Ry ( 26 وردم ( كتر“ روزفلت ا وعو

 .ةفص (ُنْيبُملو ءربخ (َلاَلص)و «هيلإ فاضم (ُءاَهْلاد و ءأدتبم

 .يهنلا وهو «يفنلا هبش (ْلَرَت) ىلع مدقت ثيح (َنّرَت الدو :هلوق :هنم دهاشلا

 :هردصو ةبقع نب ناليغ همساو ةمرلا وذ هلاق ليوطلا نم تيب زجع دهاشلا اذه (؟

 سو يشب O, N E ولسا اجلا

 .نزولل ةزمحلا جردب أرقيو «بويعلا نم ةءاربلا يهو «ةمالسلا نم رمأ لعف (ْئمَلْسا) :ةغللا

 .ليق اك (َةّيَم) ميخرت سيلو ةأرما مسا (َي)و

 (ليلا» نم هلا كملس :يأ (ْنِم) :ىنعمب :ليقو «كئالب عم يملسا :يأ ةبحاصملل (َّلَع)و

 .ساردنالاو ءانفلاو لالحضالا هانعمو بعتك (ََي) ردصم رصقلابو ءابلا رسكب

 .ةدشب لئاسلاو بكسنملا «ماللا ديدشتو نونلا نوكسو ميملا مضب (لَهْنُملا)و

 .رطملا (ُرْطَملا)و .اًئيش تبنت ال ةيوتسم ةلمر عرجألا ثينأت دملاب (ُءاَعْرَلا)و
 :ىنعمب (لَع) تناك اذإو «تيلب دق اوك عم بويعلا نم ةمالسلاب ةيم رادل ءاعدلا :ىنعملا

 ابكسنم رطملا رارمتساب اهل ءاعدو ءاهيلبت يتلا رهدلا فورص نم ةمالسلاب اه ءاعد وهف (ْنِم)
 - .ةبطر ةبصخ ريصت ىتح لامرلا نم اهفنتكا ام :يأ اهباعرج يف
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 بسح ىلع مسالل ربخلا ةمزالم ىلع لدت ةعيرألا هذه ل eys :هلوق

 :وحن ال وأ ( (نْيَنْيَعلا نا ا لار و او ماد ءاوس : يأ لاحلا هيضتقي ام

 E ناك كلذ أ قا رللاق يمرادلا ومداد ال هنأ عوتعللا يمتد[ اق ةقل قا ا
 ةلمجلا نم دصقلا نأل ؛ههبش وأ يفنلا مدقت لاعفألا هذه يف اوطرتشا امنإو

 يفن اهانعم راص يفنلا اهيلع لخد اذإف يفنلا اهانعم لاعفألا هذهو توبثلا رارمتسا

 .توبثلا رارمتسا يفنلا يفنو «يفنلا

 .يفن هكرتو «لعفلا كرت اب بولطملا نأل ؛يفنلا ماقم ءاعدلاو يهنلا ماق اغنإو

 لَ حت نل و 0 تفلت تولار الو # :ىلاعت هلوق يفنلا مدقت لاثف

 يف رتتسملا ريمضلاو ءاهربخ (َيِفِلَتْمُم)و ءاهمسا (َنْوُنلاَرَي) يف (ؤاولا)ف چ نبق

 ھا (يفكاع)و ءاهمسا (َحَربَت)

 .(ادِهتْجت دم ف اَمو) (اَيْلَصُم دير كنا ام) :(ّقَو َكَمْلا) يف لوقتو

 ظ :رعاشلا لوق يهنلا مدقت لاثمو

 »50 تا هلا هكا نة

 وهو «نوكسلا هم ةمالعو (ال)ب موزجم عراضم لعف (لَوَت)و «ةبهان (ال)ذ

 E EC Nl ناني ايس ودع( ناز نم فرصتم

 :رخآلا لوق ءاعدلا مدقت لاثمو

 ْدْطَتلا كاع الَهْبُم لازال و 0.0.0.0000 00000 0

 ىنعملاو ءارخؤم اهمسا (ُرْطَقلا)و ءاّمدقم (َلاَر) ربخ (ًالَهْنُم)و «ةيئاعد ةيفان (ال)ذ

 تاجا و, NS NO ىلا نوروز ماو هوبا ةقا : ناقل فاعلا

 «مدقم هربخ (ًلاَهْنُم )و «خسان ضام لعف (َلاَر )و «ةيئاعد (ل )و «فطع فرح واول ) :بارعإلا .

 .رخؤم ةمسا (ئطَقلا )و «هيلإ فاضم (ُناَكْلا )و :لَهْنُم )ب قلعتم ءرورجمو راج (ِكِباَعْ )و

 .ءاعدلا وهو «يفنلا هبش (لاَر ) ىلع مدقت ثيح «لار الو ) :هلوق :هنم دهاشلا



 |0000 ريخلاو !دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب ]
 ةيردضملا (ام) ”[هَمَّدَقتَت ْنَأ] ] طرب َلَمَعلا اذَه ُلَمْعَي ام تلا شش

 EE :ميرم] م اح تمد اَم ده : وهو فلا

 اهيباينل َةَيِفْرَظ ْتّيَممَو ُماَوَّدلا َوُهَو ٍرَدْصَملاِب ر ْرّدَقُت األ ةيِرَدَصَم هذه

AEE0  

 ار ا نار ع و رشا ارعا لغ اا يو ادو :هلوق
 (اًح)و اهمسا ,CUD «خسان ضام لعف (َماَد)و «ةيفرظ ةيردصم (ام)ف 3 ا

 .هنايب قايس ( aE (اَم)ب كوبسملا لعفلا نم لوؤملا ردصملاو ءاهربخ
Iر  CNثنذ 12)' : OE  نا OO8-5  

 ىلع باصتنالا يف هنع اهتلصو (اَم) وهو هيلإ فاضملا بانو «(َةَّدُم) وهو فاضملا
 .(اًيَح َيِماَوَد َةَّدُم) :ريدقتلا راصف «ةدملا هيلإ فيضأ ردصمب (َما5) تكبس مث «ةيفرظلا

 ٍٍ © ¢ 5 هَ 8 7 /
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 وخ ءاهيشا نيبو اهتيب طسوتي ْنَأ ٍلاعْفألا هذه ربح يف ڙو لص
 49 5 هو ا م م ر
 6v] ر چ نب نورما رصن انّلع اَقَح تاكو

 ,Ma) رق ع رج ر

 | لوُهَجَو ٌمِلاَع

 .(ِهْيَلَع َمَّدَقَكَي ْنأ) ::بكاوكلا» يف ()

 ام وورق اع كيلَع)و دقم اهربخ (قَح)و «خسان ضام لعف (َناَك) :بارعإلا ()
 .هيلإ فاضم (َتيِنِمْؤُملا )و ءرخؤم اهمسا (ٌرُضُن )و غ )ل ةف ود

 :هردصو يدوهيلا لءومسلا هلاق ليوطلا نم تيب زجع دهاشلا اذه ()

 .eee Ee هع ائ اَنَع سالا ٍِتلهَج نإ لس

 (لْهَلا)و .وتسم انه هانعم ءاَوَس )و م وهو «لاؤسلا نم رمأ لعف «(لس) :ةغللا

 ظ علا فوغ
 ةكردم «انلاحب ةملاع ينوكت مل نإ انب مهينراقت نمعو انع سانلا ىلس :اهبطاخي نمل لوقي :ىنعملا

 .اهلهج نمك سيل رمألا ةقيقحب ملاعلا نإف «لاحلا كل حضتي يكل ؛ مهنيبو اننيب يذلا ميظعلا قرفلل



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ظ ا

 ءارخؤم نوكي نأ لاعفألا هذه ربخ يف لصألا نأ :يأ .خلإ (...زوجيو) :هلوق

 :نم لكف ءفنصملا يلاثمك اهمسا نيبو اهنيب طسوتي نأ -لصألل افالخ- زوجيو

 ُمِلاَعَو ءَكيِنِمْؤُملا رضَت) :نم لكو «همساو لعفلا نيب طسوتم ربخ (ًءاَوَسَو ءاَّقَح)
 .رخؤم همسا (َلْوُهَجَو

 دقو ءامهرخأت نم عنام ال ذإ ؛نيمدقتملا نيلاثملاك ازئاج نوكي دق طسوتلا اذهو

 :عضاوم يف كلذو اًبجاو نوكي

 (ِلاَع َناَك 7 رو هانز الإ اع ناك ام زو اروصح مسالا نوكي نأ :

 آلا ١[ :ةيئاجلا] اوات نأ لإ مح نك ام ا :ىلاعت واع ((ٌدُيَز

 .رخؤم اهمسا لوؤملا ا .مدقم ربخ هنأ ىلع (ْمُهَتَجُح)

 (لاَع) :َكِلْوَقَك (ماَدَو ل الإ َنهْيْلَع ا دَ م 0

E 
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 e تلا لافتا هله نيج ىف EE N نأ نوه ملت
 ناك (لاع) :وحن نهيلع مدقتي نأ لصألا فالخ ىلع زوجيو «(لاَع دَر َناَك) :وحن

 .اهمسا (3ُْيَ)و ( مدقم (َناَك) ربخ ((لاَع)ذ «(ٌديَر

 دقو «هرخأت وأ هطسوت نم عنام ال ذإ ؛لاثملا اذهك اًرئاج نوكي دق ميدقتلا اذهو

 َقِيَك) :وحن ماهفتسالا ءامسأك مالكلا ردص هل امم ربخلا ناك اذإ كلذو اًبجاو نوكي

 هل هنوكل ؛اًبوجو مدقم (َناَك) ربخ بصن لحم يف ماهفتسا مسا (َقْيَكاف «(؟ٌدْيَر َناَك

 .اهمسا (ٌدْيَر)و «مالكلا ردص

 .(َماَدَو ءَسَْل) ربخ دقت ميدقتلا زاوج نم ىنثتسيو

 (ٌةِلاَو ءمدقم اهربخ ( َءاَوَسلو «خسان ضام لعف (َسْيِقو «ةيليلعت (ُءاَمْل» :بارعإلا

 .( ٌجِلاَض ىلع فوطعم ( ُلْوُهَج)و «ةفطاع ( ُواَوْل)و ءرخؤم اهمسا

 .اهمسا نيبو اهنيب ( سيل ربخ طسوت :هيف دهاشلا



 دماج ج لعق yy عمسي مل هنأل ؛هعنم ١ حيحصلا اا
 .قافتاب اهيلع مدقتي ال اهربخو «(ْنَسَع) تيبشأف

 ناق َكْبَحْصَأ ال) :لاقي الف «قافتاب (اَم) عم اهيلع همدقت عنتمي هنإف (َماَد) ربخ امأو

 .(ُدَيَز ماد € َناَق ام َكْبَحْصَأ ال) :لاقي الف ‹ حصألا ىلع اهدحو (6ا5) ىلعو «(دْيَر ماد ام

 ٍلِعاَملا مْساَو e رْسَألاَو عِراَضُملا َنِم ٍلاَعْفألا هذه ِفيِراَصتِلَو

 ب قا "4 كيور ك2 كرا وك لكلا نه ضار ف
 ٠١[. :ءارسإلا] 4 ةا أوك لف 3
 فرصتلا ثيح نم مسقنت لاعفألا هذه نأ معا .خلإ ا وز, الو

 :ماسقأ ةثالث .ىلإ همدعو

 مساو «رمألاو «عراضملا :هنم يقأي هنأ ىنعمب- ءالماك اًقفرصت فرصتي ام :لوألا

 .اهنيب امو (َراَصَو ءَناَك) :ىلوألا ةعبسلا وهو «-ردصملاو «لعافلا

 وهو «-ردصملاو ءرمألا هنم يتأي ال هنأ ىنعمب- ءاصقان افرصت فرصتي ام :يناثلا

 ( .اهئاوخأو (لار)

 رثكأ دنع (ءاَد)و «قافتاب (سْيل) :نالعف وهو ءاللصأ فرصتي ال ام :ثلاثلا

 .نابصلا ةمالعلا هحجر اك يناثلا مسقلا نم اهنأ حيحصلاو «نيرخأتملا

 .ربخلا بصنيو مسالا عفريف يضاملا لمع لمعي لاعفألا هذه نم فرصتملاو

 (واولا)ذ چ تموم اونوکټ ىح :ىلاعت هلوق (َناَك) نم ا لاثف

 ءابوجو ةرمضم (نأ) بوصنم عراضم لعف (َوُنْوُكَي)و ءرجو ةياغ فرح (ّقَح) :بارعإلا ()

 ءاهربخ (َتْيْيِمْؤُم )و ءاهمسا (ُواَوْلا )و .(َناَك) نم فرصتم وهو «نونلا فذح هبصن ةمالعو

 ينبم رمأ لعف (وُنْوُك )و «(َتْنَأ) :هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (لف) :بارعإلا ()
 .اهريخ ةَراَجِح )و ءاهمسا ناَوْلا )و ((ّناَك) نم فرصتم وهو «نونلا فذح لع

 ب
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 هريس ا TRT 4 ا

 :رعاشلا لوق اهنم لعافلا 5 لاثمو

 ادجنُم كَل هِهْلُث مل اًَذِإ كاَخَأ ايا َةَساَسَبلا ْيِدْبُي ْنَم لَك امو

 اًراوج هيف رتتسم همساو «(َناک) نم فرصتم وهو «ةيزاجحلا (اَم) ربخ (اَنِئاَك)َ
N O Eهرم  

 :رعاشلا لوق اهنم ردصملا لاثمو

 ي ءا كو اود 0اا ل

 «باطخلا (فاَك) هسا و «(َناک) نم فرصتم ردصم وهو ا (َكْنْوَكرَذ

 .٠ 1 5 7 م 5 2 همه ٠ Tf خ0

 .اهتاوخا نع اهريغ (ناک) لع نسشژ «!دتبملا اس > (دِسإلو 2( هريخ هنو
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 هه“ ف ص رس ږی ص رجب د 3 ت 0 0 ھ 3

 ںاح هللا e ا إو ۰ئ :ةرقبلا] 9 ورسع ود

 3 م

 الا ف ل يح ) : يأ ]¥1 :مورلا] "هک نوح نحو 1

ERTق ارال اهمِإَف (َسْئلَو « عفو ءَلاَز الإ  

 عوفرملا اذهو ءاّمات اًمالك اهعوفرم عم نوكتف :يأ ( ربخلا نع ةينغتسم :يأل :هلوق

 .مزال لعف ىنعمب تناك ةمات لاعفألا هذه تلمعتسا اذإو «حيرص لعاف

 لحم يف (َلَصَح) :ىبعمب مات ضام لعف ( ناك)و «نيلعف مزجت مزاج طرش فرح (ْنِإ :بارعإلا ()

 :ىلاعت هلوق طرشلا باوجو «هيلإ فاضم (ِةَرْسُهو «ءلعاف ( ولو ءطرشلا لعف مزج

 . ورسم لإ ُةَرِظَنَم #

 ظفلو ءةفاضإلاو ةيردصملا ىلع بصنلل مزالم ردصم (َناَحْيَلو ءةفطاع (ُءاَنْل) :بارعإلا ()

 هعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف ( َنْوُسْمِيو «نامز فرظ ( َنْبِحِلو «هيلإ فاضم ( هللا ةلالجلا

 .هلثم ( َنْوُحخِبْصُت يلو .لعاف « ُواَوْل)و «ةماتلا (ىتشأ) نم فرصتم وهو «نونلا توبث



 0 عام يوفق درر لإ لفك حم

 ا ءءاسملا يف لوخدلا :ىنعمب (َتاَبو ( ىَحْضَأو «َحَبْصَأو قنا 1 نوكنو

 يف نولخدت :ىنعمب هيف (َنْوُحِبْصَتَو َنْوُسْنَت) نإف فنصملا لاثمك «تايبلاو «ىحضلاو

 يف لخد :يأ (ُلْجَّرلا ىَحْضَأ) :وحنو «لعاف اهيف (ٌواولا)و .حابصلاو ءءاسملا

 .تايبلا يف اولخد :يأ (ُموَقلا َتاَب) :وحنو «ىحضلا

 ُتْوْمَلا تماد ام اَبف تيريدَخ و :ىلاعت هلوقك «(يقب) :ىنعمب (َماَد)و

 ظ تق ویا 4 شالا
 .( لس ماقلا ف لأ N فا نع( 1و

TEE Oaرا دكار اة( كلك  

 .(َبَهَد) E حرَب) :وحن «(َبَهَذ) :ىنعمب (َحِرَب) و

 2 ا )م الآ .كفثا) و (َلَصَمْنا) :ىنعمب (َكَقْنا)و

 ؛صقنلل ةمزالم اهنإف «(َسْيلو «َعَهَقَو 2َلاَر) :يهو لاعفأ ةثالث اذه نم ىنثتسيو

 ظ .مالكلا هب متيل ربخلا ىلإ جاتحت :يأ

 :يهكافلا لاق (ءاسملا يف نولخدت نيحو حابصلا يف نولخدت نيح :يآ) :هلوقو

 .ءاسملا ىلع حابصلا ميدقتب ينعي ها .فنصملا طخب اذكه

 نأ ییا ِظفْلِي َنوُكَت ْنأ طرب اهتَداَيِز ِزاو (َناَك) ُضَتْخَتو م

 ت خا َناَك اَم) و ماكل وش يف َنوُكَت

 تصتخا اذهلو «بابلا اذه 6 هب (ناك نأ لع «خلإ (..ناك صتختو) :هلوق

 ( ( .اهتاوخأ نود ماكحأب

 نعم ىلع لدت ال و الا يشو «مالكلا يف ةدئاز عقت انآ هقللذ نق

 « ضام لعف (نسخأ)و « رخ الو امل مسا /È «ةدئاز (َناَك)و 001 ةيبجعت 0م :بارعألا 6

 .(م) ريخ عفر لحم يف ةلمجلاو «هب لوعفم (َدْيَر )و ء(َوُه) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا (

 .حرصملا هلاق يضملا ىلع ةلاد EN ايسكو ١ اأ لب 3 ةتبلأ

 ظفلب 1 الف هتفخل يضاملا ظفلب نوكت نأ :اهدحأ :نارمأ اهتدايز طرشو .

e E EN 

 ر ااا E ا نوننك قيل

 .ربخلاو أدتبملا نيب ةدئاز (ُنْوُكَت)و «هربخ (ٌدِجاَم)و «ادتبم (َتْنأ)َذ

 نيئيش نيب عقت نأ مالكلا وشحب دارملاو «مالكلا وشح يف نوكت نأ :يناثلاو

 لعفلاو «(ُمِلاَع َناَك ٌنْيَر) :وحن هربخو ًادتبلاك ءارورجمو اراج اسيل نيمزالتم

 َناَك يلا َءاَج) :وحن هتلصو لوصوملاو (َكّلْثِم َناَك ْدَجوُي ْمَل) :مهوقك ءهعوفرمو
 اق َناَك ٍلْجَرِب ُتْرَرَم) :وجن اهفوصومو ةفصلاو «(ُةُثْمَرْكأ

 301 CT ديلا | دقو :ةييرلل  (ا80)) نويشأ زن نج ركاو
 .هرخآ يف الو مالكلا ردص يف دازت ال اهنأ يناثلا طرشلا نم مهفو

 َدْعَب ديِنَك َكِلذَو اهِربَح ِءاَمْبِإَو اههشا عم اهِفذَح زاوجڇ ايا ضو مس

 تاخ ٤ شيئلا» :ءالسلاَو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع هلومك ِنيَتَيِطْرّنلا (ْنِإَو ءْوَل)

 ْنِإَو ٌرْيَحَف اريح ْنِإ مهِلاغَأب َنوُيِزْخ ُساّنلا) :ْمِهِلْوَقَو «””"0ِويِدَح نِي
| 00 gl, ت 

  eظ

 (رْظْنا ١ ظفلب 0 )١570( قرب ملسمو (0110) قرب يراخبلا هاور «هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 . كار يدعاسلا دعس نب لهس نع «شيلا» ظفلب (0110) قرب يراخبلا درفناو

 فرح (ْوَل)و «ةفطاع (ُواَوْلا)و ؛(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «رمأ لعف (سَِتْلا) :بادعإلا (0)
 :((ئاَح ُسَمَئْلُملا َناَك ْوَلَو) :ريدقتلاو ءاهمسا عم ةفوذحملا (َناَك)ل ربخ (َنَئاَح)و «مزاج ريغ طرش

 .(ِدْيِدَح ْنِم اَنْئاَك) :هريدقت ((تاَح)ل تعن فوذحمب قلعتم «رورجمو راج (ِدْئِدَح ْنِمو

 رورجمو راج (مهلاغأب)و (ُواَولا) هعفر ةمالعو «ربخ نويز )و ءأدتبم (شالر) :بارعإلا 6

 ربخ (ارْيَخ)و را مزج فرح نالو ءهبلإ فاضم ( ءاَهلا)و ( (َنوُيَرْجع)ب قلعتم



 : 1 ريخلاو دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب
 هب ل يعل نات هبه E لهما اهرح ءاقبإو ) :هلوق

 ناک ْوَلَو) :ريدقتلاو ءاهمسا عم ةفوذحملا ١ N gE N عاناكل

 اگ نإ)و .(دَِح مؤارجَف اريح ْمُهْلَمع ناگ نإ)و :(ِدْنِدَح ني اتا شتتلملا
 .بجاو ال زئاج فذحلا اذهو «(زس ْمُواَرَجَف رَ ْمُهْلَمَع

 .ليلق اهريغ دعبو :يأ (نيتيطرشلا نإو ول دعب ريثك كلذو ) :هلوقو
 تاودألا نم األ ؛نيتيطرشلا (ْولَو ءْنِإ) دعب رثك امنإو )۱۹۳/١(: حّرصملا لاق

 .خلإ ...فذحلاب ففخيف مالكلا لوطيف نيلعفل ةبلاطلا
 كات ل ا ب م ره ۶
 موُرْجَملا اهِعِراَضُم ٍنوُن ٍفْذَح زار [اًضْيأ] عر 6

 f١ کک مي لإ ي 4 ET a Rm مع رق و .Dr) ميد ا
 00 كا ملو #8 :وڪ اب لصتم بصن ريمص الو نِكاَس | اهقلت ]

 7 (£) ١

 ١١۷[« :لحنلا] 4 نص ف 5 الو

(۱) 

 :رومأ ةسمخب طورشم وهو «بجاو ال زئاج كلذو «موزجملا اهعراضم نون

 ةلمجو «(رْيَح ْمْواَرَجَف) :هريدقت فوذحم |دتبمل ربخ (ئْيَح )و «طرشلا باوج يف ةعقاو 6اَمْلا)و ءطرشلا =

 اذهو ءاْيَخَف اًرْبَخ ْنِإ) :لثم هبارعإ (ٌدَسَف رش ْنِإ)و ءطرشلا باوج مزج لحم يف ربخلاو أدتبملا

 ١١(. /۲) “ةدابع”و (۱۹۳ /۱) ؟حيرصتلا” رظناو ءاهنسحأ اذه «ةروهشم هجوأ ةعبرأ هيف بيكرتلا

 .(اَهِلَي) «بكاوكلا» يف () E E اذوهوم ىلا 00

 نونلا ىلع نوكسلا همزج ةمالعو «موزجم عراضم لعف (كَأ)و «مزجو يفن فرح عل :بارعإلا ۳

 .هربخ (ّيِغَب )و 0(اأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم همساو «(َناَك١ نم فرصتم وهو ءاًميفخت ةفوذحملا

 (ِْبَص ف )و :(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم همساو «(2ُآ) لثم (ُكَت)و ءةيهان (ل) :بارعإلا (5)

 .(ُكَت )) ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج

 وهو «طرشلا 0 وهو ءاهلبق يتلا لثم (كت)و «نيلعف مزجت مزاج طرش فرح (ْنِإ) :بارعإلا ()

 ُةَئَسَس لص ْنإ)و :يأ ءلعاف عفرلاب ُُهَئَسَح)و «ةماتلا (َناَك١ نم فرصتم



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 .عراضملا ظفلب نوكت نأ :لوألا ظ

 .نوكسلاب اًموزجم عراضملا نوكي نأ :يفاثلاو

 .نكاس نونلا دعب عقي ال نأ :ثلاثلاو

 .لصتم بصن ريض اهدعب عقي ال نأ :عبارلاو

NTE DET 

 (كأ 0 لصأو تنصل ةلثمأو + ((قاق كأ :جل) :كلوق: طورشللا يفوتسملا لاق

 :امهو نينكاسلا. ءاقتلال واولا تفذح مث «مزاجلل ةمضلا تفذح «عفرلاب (ُنْوْكَأ)

 e ناكو «نابجاو نافذحلا ناذهو «(ْنُكَأ ْمَل) ظفللا راصف (ٌؤاولاو ُنونلا)

 اًقيفخت كلذ دعب نونلا تفذح نكل ءرخآ ءيش كلذ دعب هنم فذحي ال نأ يضتقي

 اذه ىلعو «بجاو ال زئاج فذحلا اذهو «(ُكَأ ْمَل) ظفللا راصف «لاععتسالا ةرثكل

 .عراضملا ءافتنال ؛ (اَدِهَتْجَع ْنَك) :وحن نم الو «((َقاَق ٌدْيَر َناَك) :وحن نم نونلا فذحت الف

ETوب 6( تاق نركب  CS E N 

 .نوكسلاب مزجلا ءافتنال ؛(َِمِئاَق اَوْنْوُكَي ْمَل َنْوُدْيَّزلا) :وحن نم الو

 .اهدعب نكاسلا دوجول ؛[١ :ةنيبلا] #أوُرَمَك يذلا نكي مل # :وحن نم الو

 َكَل يح الق هنکي ال نإ هيلع َطْلَسُت نلف هنکي ْنِإ :١ وبي هلوق وحن نم الو
 .لصتملا بصنلا ريض دوجول ؛ "هلن يف

 ْمَل) الو .(كَأ ْمَل) :لاقي الف .فقولا دنع نوكسلاب موزجملا عراضملا نم الو

 نه لوا .ةملكلا همخ قالا ةفزنلا هربت 51 ةناقب لي هتنكنلا لني 061
 .(عَي ملك نيفرحلا يذ ىلع فقولا يف ةبجاولا تكسلا ءاه بالتجا

 .(117 /۱)؟حیرصت» ها .اًعضوم رشع ةينامث يف ليزنتلا يف نونلا فذح عقو : باف



 | ربخلاو إدتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 .(تاَلَو ءْنِإَو الو ءام) :ةعبزأف (سّئَل)ب ُةَهَبَسُملا فورا اَمأَو
 SEET e َدْنِع (َسْنَل) َلَمَع 0 (ام) اما

 3 اهيشا ل ام راح َدَقَكي الأو «(الإ)ب اهريَح 2 لو ء(نإلب 1

eرورو اًراَج ْوأ اقر 55 َناَك اَذِإ الإ اهينا ع  
 م :ىلاعت ِهِلْوَمَكَو «(ابهاذ ا اَم) نوت 0 3-5

 َمَدََت وأ «(ديَر اق ام) وخ ءاهيشا َلَع اهُرَبَخ َمَّدَقَت ْنِإ اَذَكَو
 دْبَر َكَماَعط اَم) :وح 52 راج وأ اًفرظ سيلو] رجلا ل o ياسا ل 2 5 Dr oz) ل ا

 وو 0 OEE E ود افرع رانا 1

E ا 

 مسقلا نم يناثلا عونلا وه اذهو «لمعلا يف 7 ندا فاديا TF هلوق
 .فورح هلكو ,خساونلا نم لوألا

 ةددشملا ( ُنوُنلا»و ا مسا اهدحو (ْءاَهْلا) و ‹(سنل) لمع لمعت. ةيزاجح ةيفان (اَم) : بارعإلا )۱(

 (ءاَهْلاو ءملاس ثنؤم عمج هنأل ؛ةرسكلا هبصن ةمالعو ءاهربخ ( تاه و «ثانالا ةمالع

 .هيلإ فاضم

 .(اًرْوَدْيَعَو اًراَج ْوَأ) «هكاوفلا» نم طقسو ««بكاوكلا” نم طقاس نيفوكعملا نيب ام (0)



 كد قف 17 50 هجوو «تايفانلا :يأ | (تالو كا الو و

 ةدايز وهو عبار رمأب (ام) ديزتو «ةيمسالا لمجلا ىلع لوخدلاو «دومجلاو «يفنلا

 اهبش رثكأ يهف [74 :ةرقبلا] © َنوُلَمْمَت اَمَع يلعب هلا امو # :وحن اهربخ يف («ءاتلا)

 طرف نم اغ رثكأ فقاك كلذلو ااو نس ضنلاب

 عمم دق نكلو ءاهصاصتخا مدعل اش لمعت الآ فورحلا هذه ف سايقلا ناكو

 .اهنيب يذلا هبشلا ببسب (َسنل) لمع اهلاعإ برعلا نع

 رسب اده ام # :ىلاعت لاق «ليزنتلا ءاج مهتغلبو (نييزاجحلا دنع) :هلوق

 «نيتيآلا نيتاه ريغ يف اًحيرص (اَم) لامعإ نآرقلا يف عقي ملو 4 ریتم ترش شش ان 95و

 :؟رودشلا کک 0 ف ماشه قنا هلاق

 :رومأ ةعبرأ عاتجاب الإ مدنع لمعت ال يهو

 .فنصملا هركذ ف «خلإ لا (نإ)ب نرتقت ال نأ كوالا

 لمع ةلماع ةيفان ةلثمألا هذه يف (اَم)ذ .خلإ (...اًبهاذ ديز ام :وحن) :هلوقو

 «(اًيهاذ) . نم لكو امل مسا .(ّنَه)و .(اَذَه)و «(ٌدْيز) نم لکو .(َسيَل)

 .امل ربخ (ِمِتاَهّمْأ)و «(اىَكَب)و

 (دْيَر)و «ةفاك ةدئاز (ْنِإ)و ءةلمهم ةيفان (اَم) (مئاق ديز نإ ام :وحن) :هلوق

 .هربيخ (مئياَق)و ا

EVES gE EET EAE bl, 
 ا هود را

 فرا ْمُكْنَأ نَكَلَو ٌفْيِرَص الو ةيبحذ اذا اف ًةَناَدُع نب

 ىلع جرختف لاعإلا ىلع بصنلاب (اَبَهَذ) ةياور امأو «لامهإلا ىلع (ْبَهَد) عفرب

 .(اَم)) ةفاك ةدئاز ال «(ام)) ةدكؤم ةيفان (ْنِإ) نأ

6 
 ص اا

 )و ا )و ‹ةلمهم (اَم)ذ #2 لوسر لإ د دمحم امو # وحن ا 4



 ربخلاو !دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 .هربخ E ‹ رصح ةادأ

 .(اّلإ)ِب ضقتنا دقو يفنلل وه امنإ اهلمع نأل ؛ذئنيح اهلمع لطب اغنإو

 .رخؤم ًأدتبم (ٌدْيَر)و «مدقم ربخ (ٌمياَق) و ءةلمهم (اَم)ف (ديز مئاق ام) :هلوقو

 .اهمسا ىلع ميدقتلاب اهربخ يف فرصتت الف لمعلا يف اهفعضل ذئنيح اهلمع لطب امنإو

 .(0ِكآ1) مدقم لوعفم (َكَماَعَط)و «ةلمهم (اَم)ف (لكآ ديز كماعط ام) :هلوقو

 هيف رتتسم هلعافو «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو «هربخ (َلِكأ)و ءأدتبم (ٌدْيَر)و

 .(َوه) :هريدقت ازاوج

 (ٌديَر)و «ءةلماع ةيفان نيلاثملا يف (اَم)ذ :يأ «خلإ (...اًفرظ ناك نإف) :هلوقو

 ةيفان (ام)ف (اًق ٌدْيَر اَم) :نولوقيف :يأ «خلإ (...اهنولمعي ال ميمت ونبو) :هلوقو
 (اَم) نأ ؛ سايقلا قفو ىلع تءاج مهتغلو (0هريخ (ُمياَق)و < ادم (3ي5)و ( ةيميك

 .مدقت اك لمعي الأ هقح ناكف صتخم ريغ فرح

  0 FEا ا 2 ر هس 0َ 3 0 ٠ 5

 ٩ و  (Y)نييزاجحلا دنع اضيا لا لمع لّمعتف
 ای ہد ہم ےک
 ص

 وع

 اهَبَحَو اهنا َنوُكَي نَا :َوُهَو ٬َرَحآ طڙٿب ٌديِزَتَو (1م) يف ٍةَمّدَقَتُملا

 .ٍرْعَّشلا يف اهِلَمَع ٌرَثْكَأَو ؛«(َكْنِم َلَضْفَأ ٌلُجَر ال) :ُوْح ِنْيئَرِك

 ةفئاطو هيوبيس بهذ هيلإو ءادج ليلق اهلمع نكل (طقف نييزاجحلا دنع) :هلوق
 )١994/١(. "حرصملا» هلاق هعنم ىلإ دربلاو شفخألا بهذو «نييرصبلا نم

 نرتقتال (ال) نأل ؛لوألا طرشلا ادع ام :يأ (ام يف ةمدقتملا طورشلاب) :هلوقو
 .ةدئازلا (نإ)ب

 .(َسْيَل) لمع لمعت ةيزاجح ةيفان (ال)ف (كنم لضفأ لجر ال :وحن) :هلوقو

 اًضيأ ةركن وهو ءاهربخ -بصنلاب- (َلَضْفَأ)و «ةركن وهو اهمسا -عفرلاب- (لُجَر)و
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 ل

' a . 0 7 SEE 

 :هلوق امأو «((ئاق ٌدْيَر ال) :لاقي الف ةفرعم يف لمعت الف

 eS NSE ب ال ماَوْعَأ دْعَب امرك

 رخآلا لوقو

 اَيِخاَرَتُم اَهَبُْح ْنَع الو اَهاَوِس  اَيِغاَب اَنأ ال ٍبْلَقلا َداَوَس ْتَّلَحَو

 .ردانف

 ها .اًفلطم اهلمع مهضعب دمتعا ١1١(: )ص ىعاجسلا لاق

 "رطقلا حرش” يف اك ةصاخ رعشلا يف الإ لمعت ال اهنأ ىلإ نورثكألا بهذو

 قافلا لوق رعشلا ف اهلمع نمو .هريغو

 فاو هلا عقاب رر الو اياب ضزألا ىلع ٌءي الف رعت

 ؟ىنغملا” يف هيلع هبن كلذك سيلو «ةدحولل ةيفان الإ نوكت ال (َسْيَل) لمع ةلماعلا

 .هدعب ام هلثمو «اهريخ (اَيِقاَي)و «اهمسا (ءْئَش)و

 ٍطوُرّشلاِ ٍةَيَلاَعْلا 1 ف ا لَمَع َلَمْعَتَف ةيف ٌةيِفاَنلا (نإ

 دير ْنإ) رع 0 3 56 0 ناك او ا |

3 

 سايق ريغ ىلع يولعو يلاع اهيلإ ةبسنلاو ءاهالاو امو ةكم ءارو ام ىلإو ةماهت ضرأ

 .2501/1) ؟حيرصت” «خلإ ...اهلاعإ زاوج يف فلتخاو ؟حاحصلا» يف اذك
 دم

  FAجم محموس هيجي  rerع دع 000

 راج (ِدَحَأ ْنِم)و ءاهربخ (رْبَخ)و ءاهمسا (ُنَحَأ)و «(َسيَل) لمع لمعت ةيفان (نإ) :بارعإلا 0)
 0 ْ ع 2 اى

 .رورجتو راج (ةَيِفاَعلاِي )و ءرصح ةادأ (الإ)و «(رْبَخ )ب قلعتم رورجو



 0 ريخلاو |دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 .اهيف هعانتمال لوألا طرشلا ادع ام :يأ (ام يف ةروكذملا طورشلاب) :هلوقو

 لب نيتركن انوكي نأ اهربخو اهمسا يف طرتشي ال :يأ «خلإ (...ءاوس) :هلوقو
 .ةفرعملاو ةركنلا يف لمعت

 ٌدَحَأ ْنِإ) :مهمالك نم تيلا 00 لَجَر ْنِإ) :كلوق نيتركن يف اهلمع لاثف

 .ناتركن امهو ءامل ربخ (ارْيَخَو

 e نإ 76: عمسو «(ياَقلا 7 ْنِإ) 5-5 نوتفرعم ف 0 ا

 .ناتفرعم امهو امض رخ

 :رعاشلا لوقو .e نإ) :كلوق ةركن ربخو ةفرعم مسا يف اهلمع لاثمو

 CE ضنا ناي کلر ا E نإ

 ربخ )اّ مو ءائاَق) نم لکو اھو «(نِإ)ا مسا (ٌءْرَملا)و OE . نم 2

 .رهاظ هبارعإو 4 ءاقلا ٌدَحَأ ن هسكع ف اهلمع لاثمو

 N ديرب ی لمع لمنكك (تال) اتو مف
CEN Cy0 ر  

 «(رارف َنْيِح يملا َسْبَل) .ىأ :r ص ] ص م يج تلر اودا |

 نح سيل) :يأ فود وبلا نأ لع # صام نيج تال #* :ئرقو
 ا .(ْةُّهَل اًنيِح ٍراَرِف

 (اَل)و «لاحلا واو (َتاَلَو) يف (ُكاَوْلا)و «لعافو لعف (نَرات) و «ةفطاع (عَيْنا) :بارعإلا 0)
 :ريدقتلاو فوذح اهم ساو ءهيلإ فاضم (صاَنَم)و «اهرخ (تْيِح )و ء(َسْبَل) لمع لمعت ةيفان

 .(ِراَرِف َنْيَح ٌنْيِخلا سبل هنأ َلاَْلاَو اَوَداَتَك)
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 .حضوملا هلاق «برعلا عامجإب :يأ (سيل لمع لمعتف تال امأو) :هلوق

 ثينأتل امإ ةحوتفم ثينأتلا ءات اهيلع ثديز مث «ةيفانلا (ال) (َتاَل١ لصأو

 0 53 يفنلا يف ةغلابملل امإو ءاههظفل ثينأتل (ْتَكَثَو تنور يف تديز اک ظفللا

 امل امإو ءامهيف ةغلابملا ديكأتل (ٌةَباَسَنو ٌةَمالَع) :كلوق ٤

 ظفل يف الإ لمعت ال (تال) نأ ىلع صن هيوبيس نأ معا (نيحلا ظفلب) :هلوقو

 (ِنْيْلا) ظفل يف الإ لمعت ال اهنأ دارملا :موق لاقف ءهيف سانلا فلتخاو «(نْييلا)

 .فنصملا ذخأ اذهبو «(ِناَوَألا) و (ٍةَعاَسلا)ك هفدار ايف لمعت الو «طقف

 .ةرثكب (ِنْيِْلا) ظفل ين لمعتف نامزلا ءامسأ يف الإ لمعت ال ان دارملا :موق لاقو

 و .حيحصلا وه اذهو «ةلقب (ِناَوألا)و (ةَعاَسلالك نامزلا ءامسأ نم هفدار ايفو

 نبا مزج هبو .ها .هفدارم وأ (ِنْيِْلا)ِب صتختو :لاق ثيح “ليهستلا” ةرابع رهاظ

 يفو «ةرثكب (نّيجلا) يف الإ لمعت الو :لاق ثيح هحرشو “روذشلا» ف ماشه

 ها .ةلقب (ٍناَوَألا)و (ةَعاَسلا)

 :رعاشلا لوق (ةَعاَسلا) ظفل يف اهاعإ نمو

 ُمْيِخَو هِئِفَتِبُم ٌعَكْرَم ىفبلاَو مدل ةَعاَس َتاَلَو ٌهاَعْبلا َمِدَن

 .(مّدَن َةَع َةَعاَس ٌةَعاَسلا ل) ةريدقتلاو قود اهمساو ءاهربخ هنأ ىلع (ًةَعاَس) بصنب

 :رخآلا لوق (ِناَوَأْلا) ظفل يف اهلاعإ نمو

 ءاقَب يح سيل ْنَأ اَنْبَجَأَت اوا َتاَلَو احل الط

 ردقو .(حلُص) وهو هيلإ فاضملاو اهمسا فذحف .(حلُص َناَوَأ ُناَوَألا َسيَل) : يأ

 رسكلا ىلع هانبف ءانزو 0 هيبش (اَناَوَأ) نأ الإ ء(ُدْعَبَو ُنِبَق) ضيا اك فاق قوبل

 .ةرورضلل هنونو

 يف اك رمع نب ىسيع اهب أرق «ةذاش ةءارقلا هذه .خلإ (...ئرقو) :هلوقو

 )١/ 0.010١ ؟حيرصتلا»



 ربخلاو !دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب |

 ءاَّرلا حتفب- برو «داک) وهو رحل ا برق ىلع ِةَلاَلَّدلل عضو اَم

 ۰ .(كشوأَو «-ُحَصفأ حتَفلاو ءاهرسكو

 ۰ «ىَّرَحَو «ىسَع) :َوُهَو ٍرَبَخلا ِءاَجَر ىلع ِةَلاَلَّدلل عضو اَمَو

 و قفا وحن ٬ڙيڻک َوُهَو عوُرّشلا ىلع ةلالّدلل عض مو

TE 

 قل نس ١ كلاثلا عونلا وه اذهو «ةبراقملا لاعفأ كح نايب ين :يأ ا :هل وق

 يف مدقتملا فالخلا اهيفف (ىسَع) ادع ام قافتاب لاعفأ هلك وهو خساونلا نم لوألا

 .باتكلا ردص

 «ةدابع” يف امك صقاونلاو «خساونلا اًضيأ ىمستو (ةبراقملا لاعفأ امأو) :هلوقو

 بيلغت قا ؛ (ِنْيَرَمَقلا ذك بيلغتلا باب نم (ةبراقملا لاعفأ) لكلا ةيمستو )0/١(

 5 ذإ ؛عاونآلا ةيقب ىلع ىلع مالكلا يف هعوقو ةرثكو «هترهشل بابلا عاونأ ضعب

 :ماسقأ ةثالث ىلإ اهيناعم رابتعاب

 ت فلذا ركقن انك ورد لار اا فار ةا لا

 .عقي مل نإو هلوصح ةبراقم :يأ (ربخلا برق ىلع ةلالدلل) :هلوقو

 :يف اك ةداع ليحتسي دق لب هعوقو مزلتسي ال هبرقو )38٠١/1١(: نابصلا لاق

 .ريسي فرصتب ها [0 :رونلا] # ْءَىِضِي ابر دای ]#

 .لابقتسالا يف ربخلا ملكتملا ءاجر :يأ (ربخلا ءاجر ىلع) :هلوقو

 .ها .دعب وأ برق نع هاجر ءاوس هنومضم لوصح :يأ “يهكافلا” ةرابعو



 .ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 020200 0

 .(5/*5) "حرصملا» هدافأ ها .هَتَحْمل ف اهركذ هنأ عم الا اهركنأو ءلاعفألا

 )١5/5( «روذشلا ىلع ةدابع ةيشاح» يف اك هريغ اهركنأ اذكو :هللادبعوبأ لاق

 رسكب لاعفألا يف ةدودعملا (ىَرَح) نإ :اولاقو ءاهئار حتف ةهج نم اهل مهراكنإ هجوو

 بتك يف اک كلذك اهنأ رهاظلاف «نيهجولاب مريغ اهتبثأ دق نكل «ريغ ال ءارلا
 ( .لعأ هللاو .نيرخأتملا

 .ربخلا يف مسالا عورش :يأ (عورشلا ىلع) :هلوقو

 .يهكافلا هلاق .العف نيرشعو فين ىلإ مهضعب هابنأ (ريثك وهو) :هلوقو -
 .اهرسكو ءافلا حتفب (قفط) :هلوقو

 ا 8 الإ ربا بصنتو al فراق ) 0 ٌلاَعْمَألا هلو

 .اًبلاع اًهيشا ري ٍريِمَّصِل اَعِفاَر اَهْنَع اَرَخَوُم اًعراَضُم الْعِف َنوُكَب ْنَأ بجي اهَرَبَح

 اهتاواسم عم لقتسم باب يف تدرفأ امنإو :يأ «خلإ (...ناك لمع لمعت) :هلوق

 لإ نانا اک اهتاوخأو د رف كتبسنل ماكحأب اهربخ صاصتخال ؛ لمعلا ٤ اه

 .خلإ (...اهربخ نأ الإ) :هلوقب فنصملا كلذ

ٍ 

 .اهرثكأ فرصت مدعل اهيلع همدقت زوجي الف :يأ (اهنع اًرخؤم) :هلوقو

 نأ هلل .ئقع) :ةوخ اهنا لع 'ةوعي ا مشل اهنارإا ةةلزق

 ربخ يف زوجيو 2(ٌدْيَر) ىلع دوعي (َوُه) :هريدقت ازاوج رتتسم ريض (َمْوُقَي) يفف (َموُقَي

 ءاهمسا ىلع دوعي ريمك ىلإ فاضملا رهاظلا مسالا عفري نأ ةصاخ (ىَسَع)

 ظ ظ :قدزرفلا لوقك .

 دايز َرْيِفَح اَنْرَواَج نحن اَذِإ ُهُدْهُج ْعّلْبَي جاجحلا ىَسَع اذار

 مسا وه يذلا (جاجحلا) ىلع دوعي ريمضب لصتم وهو «ةيلعافلا ىلع (ُةُدْهُج) عفرب

 .(اًبِلاَغ) :هلوقب فنصملا زرتحا هنعو .(ىَسَع)

 ا نوکی هل لاعفألا هذه رخ نأ مدعت م 1 ؛ لصالا ىلع اًضيأ ةهبصنب یورو



 ربخلاو !دتبملا ىلع.ةلخادلا لماوعلا باب

 E و اضمب ةردصم ةيلعف ةلمج

a ۶ىَوَح) : وح (قلرلخا و ع ىَرَح) لغفلا ناك نإ (نا)ر هناَّرتق ا بجو 01 هَ 261 كيد ر 30. ا 9 وو  

DO3  
 (َرِطْمَت 7 ِتَمَلْوَلْخاَو موي نأ دبر

 ر قير يربك ٍلاَعْفَأ َدْعَب (ْنَأ) . ا
 ET ةفإ ص ر

 یف E 2 ن (كقوأ و « ىتقر 55 يف ٌيْكَألاَو

 :ُمالَسلاَو NAS A BE ةيوفاللا “هک مشعل e نأ

(1(0) 
 ( هيف عف ْنأ كا

 «بصنو ردصم فرح (ْنأو ءاهمسا (ٌدْيَررو «ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف (ىرَح) :بارعإلا ()

 «(ٌدْيَر) ىلع دوعي (وُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «(ن)ب بوصنم عراضم لعف (َمْوْقَي)
 .(ماَيِقلا د ر َبَراَق) : :ريدقتلاو 2(ىَرَح) ربخ (ْنأ)ب كوبسملا لعفلا و لوؤملا لا

 «نينكاسلا ءاقتلال ؛ترسكو «ثينأتلل 0 ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف (قكَْلْخا)و

 دقت ام لثم ءاهربخ 6-00 ْنَأ)و ءاهمسا (ٌءاََّسلا)و

 عراضم لعف 0 وع ةينثتلا 5 .ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف (ٌقْفَط) :بارعإلا 0

 قلعتم رورجمو راج (اَهْيَلَعاو «لعاف ةينثتلا (ُفِلأ)و «نونلا توبث هعفر ةمالعو «عوفرم

 00 .(قْفَط) ربخ (هِبَلَع ِناَفِصْخَي) ةلجو «(ٍِناَنِصْخَيِ)ِب

aN A Deg oبكاوكلا» ». 

 فرح (ْنَأو ءاهمسا (ُهَل ألإ) ةلالجلا ظفلو «ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف (ىَسَع) :بارعإلا ()

 و و ا و
 رک ا و ا و را (حفملاب) و «ةلالجلا ظفل ىلع دوعي
 .(حتملاب َناَيَنإِلا هللا ٍبَراَق) :ريدقتلاو

 (ٌهَكَف

 هَعِقاَوَي ْنَأ» ظفلب (00) مر يراخبلا هجرخأ هو يش نب نانا نع هيلع وتم تدخلا )٥()

 .فنصملا هركذ يذلا ظفللا اذهبو (ِهْيِف َعَتْرَي ْنَأ» ظفلب )١699( رب ماسمو

 -اهمساو «ةبراقملا لاعفأ نم (َكَشْوأ) نم فرصتم وهو «عوفرم عراضم لعف (كشؤي) :بارعإلا ()
 یک



١ J٠ أ iةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 7  

 أ ٥ 0 0 و3 ور 3 5 5 ركوب س٤ |

 مو 0 : مح (ناأ) ْنِم 0 55 تا اربح 1 ف رثك لاو

 : ٍرِعاَّشلا لوقو ۷١[ :ةزقبلا] " 4 توُنَعْفَي اوداک رل س > م

 وف

 ُبوُصَع دنه :ُهاَمْولا لاق َنيِح بودي ُهاَوَج ْنِم ُبْلَملا برك ٠
 دق هعوقو ىجرتملا لعفلا نأل ؛كلذ بجو امنإو «خلإ (...هنارتقا بجيو) :هلوق

 )5١5/١(. "حي رصت” مأ .لابقتساالاب ةرعشملا (نأ) ىلإ جيتحاف هلوصح ىحارتي

 صلخن (ْنَأ)و لاحلل انآ ؛ كلذ بجو امنإو «خلإ (...هدرجت بجي و ) :هلوقو

 .؟يهكافلا” هدافأ .فانت اهنيبف «لابقتسالل لعفلا

 ةبده وهو- رعاشلا لوق رثكألا ريغ نمو «خلإ (...ىبسع ربخ يف رثكألاو) :هلوقو

E eرف ُءَءاَرَو دس ف  

 فلا ترار لاو فاه كرا را ء(وه) :هيدقت ارا وخ اه تشم ت

 .«بكاوكلا” نم تبثملاو «“هكاوفلا” و “ةطوطخملا” يف اًدوجوم سيل نيفوكعملا نيب ام )١(

 .اهربخ لعافو لعف (َنْوُزَعْمَي)و ءاهمسا (ُراَوْلا)و «ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف (را6)و «ةيفان (ام) ()

 .يعوبريلا ةبحلك :ليقو عبط نم لجر هلاق «فيفخلا نم .تيبلا اذه ©

 «لالحمصالا (ُناَبَوَّذلا)و .نزح وأ قشع نم «دجولا ةدشو ةقرحلا (ىَوَلا) :ةغللا

 ثيداحأ جرختسي يذلاو «ةبحألا نيب داسفإلاب يعاسلا مانلا وهو .شاَو عمج (ُةاَسْولا)و

 هذه كتبوبحم نوشاولا لاق نيح هقوشو هدجو ةدش نم لحمضيو بوذي بلقلا داك :ىنعملا

 رورجمو راج اوج ْنِم)و ءاهمسا (ُبَْلَقلا)و «ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف (برك ) :بارعإلا

 هيف رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف (ُبْوُذَي)و «هيلإ فاضم هاَهْلا)و ء(ُبْوَُي)ِب قلعتم
 فرظ (َنْيِح)و «(َبَرَك) ربخ لعافلاو لعفلا ةلمجو «(ثلقلا) ىلع دوعي (َوُه) :هريدقت اًراوج

 .هربخو أدتبم (ُبْوَُغ .ٌدْنِه)و «لعافو لعف كاَمْؤلا َلاَق) و ء(ُبْوُدَي)ِب قلعتم نامز

 .ةيردصملا (ْنأ) نم (َتَرَك) درجت :هيف دهاشلا



 ربخلاو !دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 ن نه درک وهو. 4( قع) نک نوكيرذ

 :- ىفقثلا تلصضلا» أ ني ةيمأ وهو- رخآلا لوقو

 اَهّقِفاَوُب ٍهتاَرِع ضب يف هييم نِي رف ْنَم كۇي

 .(ْنَأ) نم درجم وهو 2(ُكِشْوُي) ربخ (اَهَقِفاَوُي)َذ

 ديزوبأ وهو- رعاشلا لوق رثكألا ريغ نمو «خلإ (...داك ربخ يف رثكألاو) :هلوقو
 :-يملسألا

 ERC REE فلا لع ًالْجَس مالخألا اَوْوَذ اَهاَقَس

 .(ْنَأ)ِ نورقم وهو تفرك ربخ (اَعَّطَمَ نرد

 :-رذانم نب دمحم وهو- رخآلا لوقو

 دورو ةَطْبِر َوْهَح اَدَعْذِإ ِهْيَلَع صْيِفَت نأ شفتلا ِتَداَك

 .(ْنَأ)ِب نورقم وهو «(5اگ) ربخ (َصْيِفَت ْنأ)ذ

© ¥ 8 



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ريب

 : لصف

 ريشا غزو اها نو الا ساف. ائاَوَحأ و (َّنِإ) اَمَأ

CG: 
 هلأ ناي كيد :لاعت ِهِلْوَقَو [141 :ةرقبلا] "4 يمك ٌُروُفَع هلا

 . (ُدَسَأ اَديَو َّنَأَك) :ۇخت ٍدَكوُملا هيِْفَتِل (َنَأَك)َو
 EG و EE ديفخ و

CNدئاع َتاَبّشلا تر را م لل  

 .(َكِلاَه ارْمَع َلَعَل) : ۇئ عَْوَتلِلَو وائ ادب ر لعل : وحن يجمل (َلَعَل)َو

 ةلالجلا ظفلو «بصنو ديكوت فرح (ْنِإلو «مدقتم طرش باوج يف ةعقاو (اَيْزا) :بارعإلا 0

 .اهل ناث ربخ (ُهِيِحَر)و ءاهربخ (ِدوْيَع)و ءاهمسا (هْي)

 ءرج فرح «ُءاَيْلا)و «باطخلل (ُفاَكْلا)و ءِدْعْبلل (ةاللا)و ءأدتبم ةراشإ مسا (5) :بارعإلا 0

 نم هل لحم ال ء«لصف ريم (َوُم)و ءاهمسا (ةّلا) ةلالجلا ظفلو «بصنو ديكوت فرح (َنَأ)و

 5 ا راجلاو ءرجلا فرحب رورجم لوؤملا ردصملاو ءاهربخ (قحلا)و ‹بارعإلا

 .(ىلا وه هللا نؤكي كلذ) :ردقتلاو هادا ر فرم

 .اهراخ و هايعتا درو «بصنو هيبشت فرح (ّنَإ2) :بارعإلا م

 ءاهمسا (اهلااو «بصنو كاردتسا فرح (ةىَل)و «ربخو أدتبم (عاجش ٌدُيَر) :بارعإلا ()

 .اهربخ (*|ي)و

 .اهربخ (ٌرْياَع)و ءاهمسا (ِتاَبَّشلا)و «بصنو نمت فرح (تين» :بارعإلا (ه)

 اَرْمَع َّلَعَل) :هلثمو ءاهربخ (ٌمِواَق)و ءاهمسا (ْيَر)و ءبصنو جرت فرح (َهَذ) :بارعإلا ()

 .بصنو عقوت فرح (ّلَعل) ين لوقت كنأ الإ «(ٌكِلاَم



 .فورح هلك عونلا اذهو «خساونلا نم يناثلا عونلا يف :يأ (لصف) :هلوق

 .فرحألا هذه ٌمأ يهو «نونلا ديدشتو ةزمهلا رسكب :ىلوألا «خلإ (...نأو نإ) :هلوق

 _ ربخلاو !دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب إ

 «ةبسنلا ديكوتل ناعوضوم نافرحلا ناذهو «نونلا ديدشتو ةزمحلا حتفب :ةيناثلاو

 فنصملا يلاثمو «(ُمِلاَع اَدير َّنإ) :وحن اًيفن وأ اًنابثإ اه راكنإلاو ءاهنع كشلا يفنو

 نم دافتسملا مكحلاب :يأ ةبسنلاب (لاع بطاخملا ناك نإف «(مِلاَعِب 0 نإ) وو

 نإو «كشلا ىفنل اهف اًددرتم ناك نإو ءديكوتلا درجمل اهف اًيفن وأ اًنابثإ بيكرتلا
 ْ .اه راكنإلا ىفنل اهف اركنم ناك

 .(ٽټاگ اَدْيَر َّنأَك) :وحنو «فنصملا لاثمك اهربخب اهمسا هيبشت :يأ (هيبشتلل) :هلوقو

 دنع (َّنَأَك) بكرتل اًدكؤم اًهيبشت يس -فاكلا حتفب- :وه (دكؤملا) :هلوقو

 َّنَأَح) :كلوق لصأف ءديكوتلل ةديفملا (َّنَأ)و «هيبشتلل ةديفملا (يفاكلا) نم نيرثكألا

ET TOSلكن( قاكلا) :فينزقنا  Oدانك  ANلأ نم  

 .هيبشتلا ىلع هب لولدم اًدحاو اًفرح اراصو «راجلل (َّنِإ) ةزمه تحتفو «ِةَلْهَو

 موتي ام تابثإ وأ «هتوبث موتي ام عفرب مالكلا بيقغت) وه (كاردتسالل) :هلوقو

 (ِدْيَر)ل ةعاجشلا تابثإ هيف .(ْعاَجش ٌدُيَر) :كلوق نإف فنصملا لاثمك لوألاف «(هيفن

 اذه عفر تدرأ اذإف «مركلا ةعاجشلا ةمس نم نأل ؛هل مركلا تابثإ اهتابثإ نم موتيف

 .(ٌلِيِخي ُهَنِكل) :تلقف «(ّنِكَل)ِب تيتأ مهوتلا

 يفن موي ةعاجشلل كيفنف «(يرك هك ٌعاَجش ٌدْيَر اَم) :وحن هسكع :يفاثلاو

 .(غرك ُهَنِكل) :كلوقب مهوتلا اذه عفرتف «لخبلا نابجلا ةداع نأل ؛مركلا

 .(رسع هيف ام وأ «ليحتسملا بلط) :ينمتلا (ينمتلل تيلو) :هلوقو

 .ةداع ليحتسم بيشملا دعب بابشلا دوع نإف «فنصملا لاثمك -رثك الا وهو- :لوألاف

 .رسع هيف نكلو نكمم لاملا لوصح نإف «(ُهْنِم ّجْحَأَف آلاَم ل َتِبَل) :وحن :يناثلاو

 (هلوصح ا بوبحملا رمألا عقوت ) :وه يجرتلا ( يجرتلل لعلو) :هلوقو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ظ

 :ةفنضلا لاک

 لاثمك (هوركملا رمألا يف قافشإلاب موق دنع هب ربعملا) :وهو (عقوتلاو) :هلوقو

 ها .امب قداص عقوتلا نأل ؛ىلوأ ناكل قافشإلاب ربع ولو :“ىهكافلا” لاق .فنصملا

 دق هنإف ىنمتلا فالخب نكمملا رمألا يف الإ قافشإلا وأ ىجرتلا نوكي ال :)ئأاف

 .نكمم ريغ هنأل ؛دئاع بابشلا لعل لاقي الف اقرفاف عنتملا يثو هيف نوكي

 اهيا َنْيَبَو اَهَنْيَب طوب الو اَهِيَلَع "ٍفّرْخَألا هذه ربَح دقي الو ا 2 0 3 ظ | 7

 :لمزملا] ر لکا ی َّنِإ © 7 و E َناَك اَذِإ الإ

 .[17 :نارمع لآ] "© ربِ کلک ىف کا ۲

 اراج وأ ءاًقرظ ناك ءاوس :يأ (اهيلع فرحألا هذه ربخ مدقتي الو) :هلوق

 PS yT َّنِإ ءاَق) :لاقي الف اهريغ وأ ءارورجمو

 ىلع لمحلاب وه امنإ اهلمع نأل ؛اهفرصت مدعو لمعلا يف اهفعضل كلذو ؛(اَدْيَر نإ

 .اهتوق َوَمَت لف لاعفألا

 أ فرحألا هذه رخ يف اًضيأ زوجي هلو : يأ «خلإ ) . .طسوتي الو :هلوقو

 ناك اذإ الإ «مدقت اك اهفعضل ؛(اَدْيَر ٌمياَف َّنِإ) :لاقي الف اهمسا نيبو اهنيب طسوتي

 يلاثمكو ء(اَرْمَع ٍراَّدلا يف َّنِإرو «(اَدْيَر َكَدْنِع َّنإ) :وحن زوجيف اًرورجمو راج وأ اًفرظ

 .فنصملا

 .امهترثكل ؛اههيف عسوتلل ؛امب طسوتلا رفتغا امنإو

 .(ٍِفْوُرَلا) ؟بكاوكلا” يف ()
 مدقم (ّنِإ) ربخ فوذحمب قلعتم ناكم فرظ (ىَرَل)و «بصنو ديكوت فرح (ّنِإ) :بارعإلا 0)

 .رخؤم اهمسا (لاكنآ) ءهيلإ فاضم ([)و «(56) :هريدقت اًرزاوج

 مدقم نإ ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (َكِلَذ فرو « بصنو ديكوت فرح )نإ :بارعإلا م

 .رخؤم اهمسا (ةَربِو)و «ءءادتبالا مال اللو ءاهمساب ءادتبالا مال لاصتال ؛ابوجو



 ظ | 00002020 ريخلاو إدتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب
 نوكي دقو «لوألا لاثملاك اًرئاج نوكي دق طسوتلا نأ ىلإ نيلاثم اب فنصملا راشأو

 ءادتبالا (مال) عم (َّنِإ) عامتجا هنم مزل ربخلا رخأ ول ذإ ؛يناثلا لاثلاك ضراعل ابجاو

 .يتايس اک عنتمم وهو

 :يف ٌةَروُسْكَملا (َّنِإ) ُنّيَعَتَتَو

CCتيم اإ  

SETهلآ اسوأ تإ الال :ۇخخ ءمالكلا اهي ُحَتْفَكْسُي يتلا  
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 "(شيلاج ديو نإ ُثْيَح تسّلَج) :وَك (ُتِيَح) كغ
 al a, O وع ةوخ مج 5

 ,["-١١تاخدلا] ' *' يك هَر

 «لوعفمو لعافو لعف (ُهاَلرَْأ)و ءاهمسا اهيف ةمغدملا (ان)و «بصنو ديكوت فرح (َّنإ) :بارعإلا )١(
 .اهربخ عفر لحم يف ةلمج

 يف اك نيتلمجلا ىلع لخدتو ءاهدعب ام ققحت ىلع لدت :هيبنتو حاتفتسا فرح (الأ) :بارعإلا ©
 ءهيلإ فاضم (هللا) ةلالجلا ظفلو ءاهمسا (ءايلوأ)و «بصنو ديكوت فرح (َّنإرو «"ىنغملا”
 ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ُمُهْيَلَعِاو ءكدتبم (ُفْوَخ)و «ةلمهم سنجلل ةيفان (ال)و
 .(َّنِإ) ربخ هربخو إدتبملا ةلمجو ءإدتبملا

 (اَدْيَّر) و ءبصنو ديكوت فرح (َّنإلو «ناکم فرظ (ُثْيَح)و «لعافو لعف (ْتْسَلَج) :بارعإلا
 .هيلإ فاضم (ٌسِلاَج اَدْيَر َّنإ) :ةلمجو «فاضم (ُتْيَحو ءاهربخ (شلاَج)و ءاهمسا

 رورجم هب مسقم (باتكلا)و مسقو رج فرح (ُواَوْلا) دارم ملعأ هللا (مح) :بارعإلا ©
 .مسقلا باوج يهو ءاّئيرق اهبارعإ مدقت (ُهاَنَرَْأ اًنإ)و هل ةفص (ِنْيُملا)و ؛(ِاَولا)ب .

 ديكوت فرح (َّنإ)و .(َعُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «ضام لعف (َلاَق) :بارعإلا ()
 -َّنِإ) :ةلمجو ءهيلإ فاضم (هللا) ةلالجلا ظفلو ءاهربخ (ُدْبَع)و ءاهمسا (ءايلا)و ءبصنو



 ظ ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةريدلا..... ظ

 17 كو َكَنِإ ملَعَي أَو 0 اَهِرَبَخ ف اللا ا اذإو

 .[ ١ :ثوقفانملا | "وي توذکک نقفتملا ٠ 0 ها

 :تالاح ثالث اهحتفو (َّنِإ) ةزمه رسكل نأ ماعا «خلإ (...ةروسكملا نإ نيعتتو) :هلوق

 دسمو اهدسم ردصملا دسم 8 معصوم نك ٤ كلذو ¢ | بوح و والا

 .كلذ دس نإ ءاهحتف بوجو :ةيناثلا

 .يأيس اك نارابتعالا حص نإ «نيرمألا زاوج :ةثلاثلا

 :ةسمح اهنم فنصملا ركذ عضاوم هلف رسكلا بوجو امأف

Eكلتب قلعت هل ءيش اهقبسي ال نب ئا  

 .(مياَق اذكر نإ ةروعو لاک ةلمجلا

 .فنصملا لاثم يف اك ةيحاتفتسالا (الآ) دعب اهعوقوك «كلذ اهقبسي نأب :يأ ءاّيكح وأ

 نأل ؛اهرسك بجو امنإو «يناثلا عضوملا وه اذه ءخلإ (...ثيح دعبو) :هلوقو

 .درفملا ىلإ اهتفاضإ ىلإ يدؤي (َّنأ) حتفو «لمجلا ىلإ الإ فاضت ال (ُتْيَح)١

 او (TA /Y) “رطقلا ح نشا ىف يهكافلا هنيب اک نيرمألا زاوج حصا

 .لوقلا لوقم بصن لحم ىف (كللادْبَ =

 هلعافو «عوفرم عراضم لعف (ٌةْعَي)و ءأدتبم (ُهَللا) ةلالجلا ظفلو «لاحلا واو (ُواَوْلا) :بارعإلا 0)

 مال (ماّللا)و ءاهمسا (فاگلا)و ءبصنو ديكوت فرح (َّنِإ)و ء(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم
 986 لع E EOE مهلا Oe Cg a )وبران
 ءادقبملا رخ عفر لحم يف (هعي) ةلمجو اعلا کم كبس ات ق

 أ ةداهشلاو معلا يلعف تقلع (ماللا)ذ 4 توذک َنيِقْفتَنمْلَ 93 هم 3 هَللأَو هلثمو

 «رسكلا بجو كلذلف «ءادتبالا اهدعب امل راصف ءامهدعب ام ظفل ىلع طيلستلا نم اهتعنم

 [15 :دمع] .# هلا الإ َهَلِإ ٩ رتا راق :ىلاعت هللا لاق اك حتفلا بجول ماللا الولو

 | .[18 :نارمع لآ] © َوُه لإ َهَلِإ 51 ُدَنَأ لآ دھو



 ربخلاو |دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب |

 .امهريغو (505/5)

 .ةلمج الإ 0 ال 6

 .ةلمج الإ نوكيال

 بجو امتإو ا عضومل وه 5 (اهربخ ف ماللا تلخ د اذإو) فلو :

 ةروسكلا (نإ) عم الإ عمتجن هل ءادتبالا مال نآل ؛اهرسک

 ُةَحوُْفَملا (ّنَأ) ُنّيعتتو
 يگ ب وخ عاملا ر

 (فكَي)و «مزجو يفن فرح هلو ‹ةفطاع (ُواَوْلا )و ‹يخيبوتلا ماهفتسالل «ةرمحلا) :بارعإلا ()

 هب لوعفم (ُءاَهْلا)و «(ءايلا) وهو. ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو لاب موزجم عراضم لعف

 «(فْكَي) لعاف لوؤملا وتيفلاو .(َّنَأ) ربخ لعافو لعف اَنْلَرْبَأ)و ءاهمساو (ّنَأ) (5)و

 | .(اًاًرْنِإ ْمهِفْكَي ْمَّلوُأ) :ريدقتلاو

 ريغم ضام لعف (ىِحْوَأ)و «(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (ْنُق) :بارعإلا )

 َنِي)و ءاهربخ عفر لحم يف ةلمج «لعافو لعف رَ َعَمَتْسا)و ءاهمساو (ّنَأ) (أ)و .«ةغيصلا
 ٌلف) :ريدقتلاو «لعاف بئان لوؤملا ردصملاو (ِهْمث)ل تعن. فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ّنجلا

 ظ .(نجلا َّنِم رف عاش لِ يجو

 ءاهمساو (ّنَ) (ْيُكَتَأ)و «لعافو لعف «َنْوُفاَحَت )و «ةيفان (إل)و «لاحلا واو (ُهاَوْلإ) :بارعإلا 6

 لوؤملا ردصملاو «لعفلاب قلعتم رورجمو راج (ِهللاي)و «(َّنَأ) ربخ «لعافو لعف (هئُكَرْشَأ)و

 | .(هللاب ْمُكَكاَرْشِإ َنوُفاَخَت اَلَو) :ريدقتلاو ءهب لوعفم



 ةيمورجآلا ةيهبلا ةردلا

 َدتْبُملا لح وأ

 ۹ شا

 رح اَهْيَلَع َلَخَد وأ

 ١١[. :جحلا]

 عضوم لک يف : (ّنأ) ةزمه حتف بجي : يأ ,خلإ (...ةحوتفملا نأ نيعتتو) :هلوق

 يف كلذو اهيلومعم دسمو اهدسم دسي يذلا ردصملاب تردق نأب درفملا لحم هيف تلح

 :اضيأ ةسمخ اهنم فنصملا ركذ عضاوم

 .(ٌدِهَتْخ َكّنَأ ينَبجْعَأ) :وحنو «فنصملا لاثمك لعافلا لحم تلح اذإ :لوألا

 ال هدعب ام اذكو لعافلا نأل ؛عفرلاب (َكُداَهِتْجاَو ءار لوؤملا ردصملا ريدقتو

 ظ .ادرفم الإ نوكي

 .عفرلاب (ِرْفَت عاتشسا) :لعافلا بئان يف هريدقتو

 .بصنلاب (ْمُكَكاَرْشِإ) :لوعفملا يف هريدقتو

 .عفرلاب (َكّتَي يور ) :ادتبملا يف هريدقتو

 .(ِنْوَك) رجب .(ّقَحلا َوُه هللا ٍنْوَكِب َكِلَذ) :رورجملا يف هريدقتو

 (ُءاَهْلا)و ءمدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ِتاَيآ ْنِم) «ةفطاع (ُواَوْلا» :بارعإلا )١(
 ؛ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (ىَرت) و. اهمساو (َّنَأ) (َكَنَأ) و ءهيلإ فاضم

 نإ لا ا و و ( ضر ألا وو: و (531) د ا جو ف م لغاتو راغلل

 :ريدقتلاو ءرخؤم ًادتبم لوؤملا ردصملاو «ةيبلق تناك نإ ناث لوعفمو ءةيرصب ةيؤرلا تناك



 ا" ربخلاو !دتبملا ىلع ةلخادلا را ض

 ىلإ ٤[ :ءاعنألا] 4 ميش 3 لع نم 1 4 0 َدَعَي

 ٠٤[. اعنألا] 8 روع هتاف 86 :ِهِلْوَق

OSا اد ادن نإ اذإف تفوح: " 

 ا ا رفقا ع هولا ف ٍليِلعَتلا عِضْوَم يف ْتَعَقَو اَذِإ 5-0

 E وكلا نإ هت رتل "ا

 عضوم لك يف اهحتفو (ّنِإ) ةزمه رسك زوجي :يأ ءخلإ (...نارمألا زوجيو) :هلوق
 :ةثالث اهنم فنصملا ركذ عضاوم يف كلذو «ةلمجلا رابتعاو درفملا رابتعا هيف حلصي

 هنإف فنصملا لاثمك .باوجلا يف ةعقاولا ءافلا دعب :يأ ؛ءازجلا ءاف دعب :لوألا

 .رسكلاب نوقابلا أرقو «رماع ناو مصاع حتفلاب أرق «نيهجولاب ءاج

 :ريدقتلاو «فوذحم هربخ أدتبم اردصم اهتلصو (َّنأ) لعج ىلع حتفلاف

 رتتسم هلعافو «طرشلا لعف مزج لحم يف ضام لعف (َلِمَع)و «مزاج طرش مسا (ْنَم) :بارعإلا (۱)

 ءرورجمو راج (ْمكْنِم)و ء(َوه) :هريدقت اًزاوج هيف

 «بصنتو ديكوت فرح -رسكلاب- (ّنإ)و «طرشلا باوج يف ةعقاو (ُءاَمْلا) (ُهّنَأْف) :هلوقو

 يف اهيربخو اهمساو (َّنإ) :ةلمجو «ناث ريخ (ٌمْيِحَر)و «لوأ اهربخ (ٌدْوُفَ)و ءاهمسا (ءاهلا)و

 .حرشلا يف هنايب يتأي ام ىلع (َّنَأ) حتف زوجيو «طرشلا باوج مزج لحم

 (َّنإ)و ءحيحصلا ىلع ةءاجف فرح (اَدإ)و «ةفطاع (ُهاَقْلا)»و «لعافو لعف (ُتْجَرَح) :بارعإلا 0

 اك (َنِإ) ةزمه حتف زوجيو ءاهربخ (ُياَق)و ءاهمسا (اَدْيَر)و «بصنو ديكوت فرح -رسكلاب-
 .حرشلا ف هنايب ياي

 ا" .«بكاوكلا” يف تسيل (0

 هيف رتتسم هلعافو «لقثلل ؛ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (ْوْعْدَت) :بارعإلا (5)

 ريض (َوُه)و ءاهمساو ةروسكملا (َّنإ) (ُهَّنِإ)و ءهب لوعفم (ُءاَهْلا)و «(ُنْحْخ) :هريدقت اًبوجو

 .حرشلا يف هنايب يتأي اك (َّنإ) ةزمه حتف زوجيو ءاهاربخ (ِمِيِحَرلا ُرَبلا)و لصف



 نافل هز ك1 يفشل رب قرف ردع انوع وأ 111 نافل

 ((ْمِدِحَر ٌرْوُمَغ َوُهَف) :يأ ةمات ةلمج ءازجلا ءاف دعب ام لعج ىلع رسكلاو
 .ريدقت ىلإ جاتحي ال هنأل ؛نسحأ رسكلاو

 ردصمب اهليوأت ىلع حتفلاف «فنصملا لاثمك «ةيئاجفلا (اَذِإ) دعب :يناثلا عضوملاو

 (ِدْيَر ُماَيِق اَذِإَف ٌتْجَرَخ) :ريدقتلاو فرظ اهنأب لوقلا ىلع (اَذإ) هربخو «ءادتبالاب عوفرم

 وهو اهتيفرحب لوقلا ىلع افوذحم ربخلا نوكي نأ زوجيو «(ِدْيَر ُماَيِق ٍةَرْضَحْلا ْئِفَق) :يأ

 مو ٍدْيَز ُماَيِق اَذِإَف ٌتْجَرَخ) :ريدقتلاو ‹ حيحصلا

 هنأل ؛ىلوأ وهو (هئاَق دبر اَدإَف ُتْجَرَح) :ريدقتلاو ةمات ةلمج اهلعج ىلع رسكلاو

 .ريدقت ىلإ جاتحي ال ه هنآألو ؛ لصألا

 وحن کلا E ةدوجوم تناك نإف «ةدوجوم ماللا نكت مل اذإ اذه

 ( .(اَمل دير َّنِإ اًذِإَف ُبْجَرَح)

 :لوقت «ةتغبلاو موجحلا اهب دارملاو -دملاو ءافلا مضب- ةءاجملا ىلإ ةبسن اعتاب

 ام نأ ىلع ةلالدلا اهب نايتإلا نم ضرغلاو «ةتغب كيلع مجه اذإ .(اَذَك َنأَجاَف)

 ."حيرصت” ها .ةأجافملا ليبس ىلع اهلبق ام دوجو دعب لصحي اهدعب

 اهنإف فنصملا اهب لثم يلا ةيآلاك ليلعتلا عضوم يف تعقو اذإ :ثلاثلا عضوملاو

 .رسكلاب نوقابلا ًارقو «حتفلاب يئاسكلاو عفان أرق «نيهجولاب تءاج

 وه نال )فلا فودجلا ةلغلا مالب رورحم ردصمب اهليوأت ىلع حتفلاف

 ظ .(ِيِحَر ارب ِهِنْوَكِل) :يأ (ُمِيِحَبلا بلا

 اَنِإ #:هلوق وهو اهلبق ام ليلعتل اهب ءئج ةفنأتسم ةلمج اهلعج ىلع رسكلاو

 (...دْيَملا نإ TNL را تكا وو اح

 ؛ حجرألا وهو فتأتسم ليلعت هنأ ىلع رسكلاو «ةلعلا مال ريدقت ىلع حتفلاف «خلإ

 بولطم ميظعتلا ماقم يف ۳ ريثكتو «ةدحاو ةلمج ال ناتلمج ذئنيح مالكلا نأل

 )۱۸/١(. "حيرصتلا عم حيضوتلا” يف اك حضوملا هلاق



 !دتبملا ىلع ةلخادلا لماوكلا فان |

 ةَعَبْزَأ َلَع طقم ةروشكملا (َّنإ) َدْعَب ِءاَدِتْبإلا مال ٌلُخْدَتو

 ر تكرم 7 ۇن اتم اروم هْنْوَك ٍطْرَشِب اَهِريَخ لع
 ۱١۷[. :فارعألا] 0 ا لوقف و ت ملا

 كلذ ىف َنِإ ا وخ ءِربَخلا نع َرْخأَتَي ْنأ طز اهيٿا ىلَعَو
E۲١[. :تاعزانلا]  

 لآ] ٠ # حلا صصقلا وهل ادله نإ # :وح «لضَقلا ٍرييَص ىلع e مر 7 رو ساس حصا ر سي سر 0 8 . ر

 .[ 57 :نارمع

 كلان دي عطل N وتل لوول ت طرشي ربا ٍلوُمْعَم َلَعو

 اَدْيَز َّنِإ) :وحنو .فنصملا لاثمك اَنَبْثُم ارخؤم هنوك طرشب اهربخ ىلع :لوألا

 مال هيلع تلخد دقو «(َّنِإ)ل ربخ (عاًَقلَو روف «ُعْيِرَسَل) نم لكف .(ءاَمَل

 ظ ا قوا اهلا

 وأ «(َكَدْنِعَل ادر ّنإ) يک هوا « مدقت اک ادرفم هنوك نيب ربخلا يف قرف الو

 مال (ماللا)و ءهيلإ فاضم (فاگْلاو ءاهمسا (ٌبَررو بصنو ديكوت فرح (َّنإ) :بارغإلا ()
 دقت ام وحن ىلع رهاظ هبارعإ يتابو «هيلإ فاضم (باّمعلا)و ءاهربخ (ُعْيِرَسِرو ءءادتبالا

 .اهمسا ىلع ءادتبالا مال لوخد :انه اهنم دهاشلاو «(۲٠۲)ص يف مدقت (۳

 مسا بصن لحم يف ةراشإ مسا (اَذ)و «هيبنت فرح )و صلو ديكوت فرح (ّنإ) :بارعإلا

 (ضَصَملاو بارعإلا نم هل لحم ال لصف ريض (َوُه)و ءءادتبالا مال (ُماللا)و .(نإ)

 لوعفم (اَرْمَعدو .ءادتبالا مال (ُماللا)و ءاهمسا (اَدْيَر)و « بصن و یک فرح نإ :بارعإلا )€(

 هيف راتسم هلعافو «لعفلا لمع 5 لعاف مسا وه وهو «اهربخ (براص)و «(براّص)] مدقم هب

 .(اَدْيَر) ىلع دوعي (َوُه) :هريدقت اًزاوج



 .(َماَق ذی ميو ا :وحنو كرات يِفَل)

 ادبر َّنِإ) :وحن يف الو «هرخأت مدعل ؛ (ادنَر َكَدْنِع َّنِإ) ل د

 َّلَعل) :حيحصلا ىلع لاقي الف (ّنإ) تاوخأ ىلع ماللا هذه لوخد زوج و

 .(ياَمَل

 َكَدْنِع َّنِإ) :وحنو «فنصملا لاثمك ربخلا نع رخأتي نأ طرشب اهمسا ىلع :يناثلاو

 :طرشلا قفوتل ؛ ماللا هيلع تلخد دقو (ّنِإد مسا (اَدْيَوَلَو هرقل :نم لكف (اَدْيَرَل

 .هرخأت مدعل ؛(َكَدْنِع اَدْيَّر َّنِإ) :وحن يف اهوخد زوجي الف

 ادبر

 .ديكأت يفرح نيب عمجي الئل ؛كلذ طرتشا امنإو

 هالا سل اَنِإَو # :وحنو «فنصملا لاثمك لصفلا ريض ىلع :ثلاغلاو
 .ءادتبالا مال هيلع تلخد دقو «لصف ريض (ُنْحَتَلَو هَوُهَل) :نم لكف ٠٠١[ :تافاصلا]

 ام وأ «ربخلاو ًادتبملا نيب عقي لصفنم عوفرم ريض ةغيص) :وه :لصفلا ريمضو

 .(ُمياَملا وه دير وع اا

 :نيمدقتملا :قيلاثملاكو «(ياقلا وه ادر تنَتظ)و ا دیر َناک) :وحن :يلاثلاو

 كنا 0 « هنع اريخ نوكي نأو 250 ةفص )م ءاقلا) n نأ ا (ٌوه)د

 2 ُهللا) :وحن هيف َسْبَل ال ايف لخدأف هيف عسوت مث ءاربخ نوكي نأ نيعت

 .ةفصلا نع ربخلا لصف يف هيلع مكتملا داتعال ؛اداع هنومسي نويفوكلاو

 اريمص يمس امنإو «ةاحنلا رثكأ هيلعو بارعإلا نم هل لحم ال فرح هنأ حيحصلاو

 . ماعأ هّللاو «هتروص ىلع هنأل . فرح هنأ عم

 َّنِإ) :وحنو .فنصملا لاثمك ربخلا ىلع همدقت طرشب ربخلا لومعم ىلع :عبارلاو



 ا ريخلاو إدتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب
 ٌبِراَص) :وهو ربخلل لومعم (َكَدْنِعَلَو ارْمَعْل) :نم لكف .(شيلاَج َكَدْنِعَل ادبر
 .ءادتبالا مال هيلع تلخد دقو «(شِلاَجَو

 شِلاَج ادْيَز َّنِإ) :وحنو «(اَرْمَع ٌبِراَض ادر نِ :وحن يف املوخد زوجي الف

 ( .ربخلا ىلع همدقت مدعل ؛(َكَدْنِع

 ندم ُدَبَمْلَو  :وحن أدتبلا ىلع لخدت األ ؛ءادتبالا مالب ماللا هذه تيمسو

 «-ءافلاو فاقلاب- ةفلحزملاو «ةقلحزملا 0 اًضيأ ىمستو «[7؟١؟١ :ةرقبلا] # ريح

 مالكلا حاتتفا اوهركف «(# ءاق اَدْيَر َّنإل) (ِءاَمْل اَدْيَز َّنِإ) لصأ نأل ؛كلذب تيمس

 .ربخلل ماللا اوقلحزف نيدكؤم نيفرحب

 هَل اَمَثِإ ل :وْخَخ ءاهلَمَع لطبق ٍفُْرخَألا هذه ُهَدِئاَّرلا (ام) لص م)

 :ءايبن ألا ] 06 جلإ و ا لق 3# ١۷١[« :ءاسنلا] 00 KK هلل

 دنر تاکو ء[٠٠ یال ”4 حو هل كحول ااا ٠
 هيف ُروُجَيَف (َتِيَل) الإ “عاق دنر العلو ات دیر اتکلو ا
 .هِعْفَرَو ديو بصب (ءاَ اَدْيَر اَْبَل) :َوْمَ ءُلاَمِْإلاَو لاغإلا

 ح

1 

 دق هذه (اَم) نأل ؛ربخلا عفرت الو مسالا بصنت الف : يأ (اهلمع لطبيف) :هلوق

 ءةفوفكمو ةفاك (6) :تلق تثش نإو ءةفاك (اَم)و «بصنو ديكوت فرح (َّنإ) :بارعإلا ()

 تین خاو نخ )و ام ( هللا) ا فلو

 e ((ت)و ء(تئأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (ْنُم) :بارعإلا ©

 اج (ّلِ)و «رذعتلل ؛ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم ةغيصلا ريغم عراضم لعف (ىَحوي)و

 َُ مكهلإ ات ل :هلوق نم لوؤملا ر O انا رنا قاس رورو
 .(هلإلا هن ادخل یک كوب اإ لق) :ريدقتلاو 4و

 . 4 و هل هلآ اَمَّنِإ # :لثم اهبارعإ ۳

 يف لوقت كنأ الإ هدعب ام هلثمو ءربخ (ياَقلو ءأدتبم (ٌدْيَررو «ةفوفكمو ةفاك (انَأَك) :بارعإلا ©

 ياو ءاهمسا (اَدْيٌررو «ةاغلم ةدئاز (ام)و «بصنو ٌّنمت فرح (َتْيَل) :(ُياَق ادبر عي وحن
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 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 8 | 0٠

 اهاهإ بجوف ةيلعفلا لمجلا ىلع لوخدلل داعب «ةيمسالا ل 207 تلازأ

 لا اض ستو لمعلا نع هب تلضتا ا اهنكل فاك هته 00 س اذه

 ةيآلا # سوب امّ لق # :وحن ةيلعفلا لمجلا ىلع لوخدلل فرحألا هذه تأيه امنأل

 ظ ( ا اكو ١٠١8[« :ءايبنألا] ظ

 .فنصملا لاثمو «(ٌمْياَ دير (َنإ) :كلوق مسالا ىلع امهوخدو ةروسكم ا (َّنِإ) لامهإ لاثف
 ١[. :تلصف] % كيو هلإ 501 اأ # :لاعت هلوق ةحوتفلا يف كلذ لاثمو

  .فنصملا هركذ ام (َّلَعَلَو «َّنِكَلَو «َّنَأَك) يف كلذ لاثمو

 عوفرم اهدعب مسالاو «ةفوفكمو ةفاك :اهب (ام) لاصتا دنع فرحألا هذه يف لوقتف

 | .هربخ هدعب امو «ءادتبالا ىلع

 E امل لق 9 :ىلاعت هلوق :لعفلا ىلع الوخدو فرحألا هذه لامهإ لاثمو

 نام امك #و ١١6[« :نونمؤملا] 6 اًت 6 امن ميحد رو 3

 :رعاشلا لوقو ٦[« :لافنألا] # َنوُرظنَي مهو ِتوَمْل لإ

 لاَكنَأ َلئَوُملا َدْجَملا ُكِرْدُي ذَقَو رم ٍدْجَمِل ىش َمُكلَو

 1 ظ م” يقال لاق

 N E ةاتلا كل فاض من سند دكان 83

 لب ءاهب (اَم) لاصتا دنع املاهإ بجي ال هنإف 2«(َتْبَل) فورحلا هذه نم ىنثتسيو

 (مياَق ادبر اعيل) وحن ا ا كافل ؛ حجرألا وهو «لاعإلا اهيف زوجي

 يور دقو «(35ّ) عفرب (مي عاق ر تبن) :وحن اهتاوخأب اقاحلإ لاهالاو «(اَديَر) بصنب

 :ةغبانلا لوق «نيهجولاب

 هيمن طبق NE o محلا اَدَه ايل الآ فَلاَ
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 ربخلاو |دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب |

E N OS A aSا  

 E اهله لوك لوف زل ناو مةيرتلا

 ]> 4 بل ا # :ىلاعت

 CS IEEE Da ةجانلا كار

 س ةكلغت قزلا نإ .نذدقتلاو ةلوصوم نوكت نأ اًضيأ لاثملا اذه يف (ام) يف زوبجحيو ]

 ىلع ء[٩1 :هط] 4 رحب ديك اوعتص اََنِإ 8 :ىلاعت هلوق نيرمألا لامتحا يف هلثمو

 .(ِرِحاَس رص يلا دل وأ «(رجاس دیک ْمُهَعْنُص َّنِإ) "أ 035 عفر ةءارق

E.ت 4 ينك  eفالخب ب هذه نع  

 ظ ظ 8 م

 E و E ردوا وقتل"( رز هيافكو
 م r ٤ لَو 2َ e لقي ء[4 :قراطلا] " فاح

ge 

 مال (ماّللا)و .هيلإ فاضم (سفن)و ادم )کو لهم هللا ن ةففح )ن :بارعإلا 0(

 «لعاف مسا هنأل ؛(طفاح )ب قلعتم رورجمو راج (اَهيَلَع)و «ديكوتو ةلص (ي)و ء«ةقرافلا

 :ىنعمب ةيباجيإ نوكتف ايديدشت ىلع امأو «(0) فيفخت ةءارق ىلع اذه ءأدتبملا ربخ (ًظفاح)و
 .(ًظِفاَح اَهْيَلَع الإ شفت لك ام) :ريدقتلاو «ةيفان (ْنِإ)و الإ هم و

 :ىنعمب لوصوم مسا (ام)و ءعادتبالا مال (ماّللا)و ءاهمسا 03و «ةلماع ةففخم )نإ :بارعإلا (۲)

 عراضم لعف (َنيفَوُي )و «ردقم مسق باوج ف ةعقاو مالل اهيو )و (نإ) ربخ (ْيِذْلا)

 لعاف (ّبَر)و «مدقم هپ لوعفم ياهلا)و «ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال ؛ حتفلا ىلع ينبم

 مسقلا ةلمجو «هيلإ فاضم (اَهْلا)و «ناث هب لوعفم (لْعَأ)و «هيلإ فاضم (فاگْلا)و «رخۇم



 ( ةيمورجآلاةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 02020. الز
 نونلاب ةموتخملا فرحألا يف زوجي هنأ معا 5 ..ةروسكملا نإ و :هلوق

E a OSE o ORنكاح نوت  
 .ةيناثلا نونلا

 ىلع ذئنيح لخدتف اهصاصتخا لاز تففخ اذإ اهنإف «ةزمهلا ةروسكملا (َّنإ) امأف

 ةيلغقلاو ةيمالا نا

E EESاجيب ا رک ا ا لاو يسع  

 انه ا نين لك 1 ندع ا فلوق (هءاَمل دبر نإ) :وحن اًربخو أدتيف

 وبأو ءريثك نباو «عفان :مهو (0) ميمو (َّنِإ) ففخ نم ةءارق يف «[4: قراطلا] © ُةظفاَح

 .بوقعيو «فلخو «يئاسكلاو ءورمع

 لانك لزق 3 ذيل نإ رع األ افشا ةلق ىلع ف دا

 (َّنِإ) ففخ نم ةءارق يف ١١١[« :دوه] # ٌمُهَلْمَعَأ كير مهتم امل دک َّنِإَو »
 .ريثك نباو «عفان :امهو ءاضيأ () ميمو

 اسا نركب نآ هيلي يذلا للا ف كالا وب ا ب ا تاک نو

 # َكتوُتِيْفِل وداڪ نو #و ١47[« :ةرقبلا]  َةَريِكَل تاک نِإَو # :وحن اًيضام

 ٠٠١ :فارعألا] © َنيِقِسفَل هتك ادو نِإَو #و ء[۷۳ :ءارسإلا]

 ال اهنأل ؛تابثإلا دصق رهظي ملو :يأ (تلمهأ اذإ اهربخ يف ماللا مزلتو) :هلوقو

 ىنعم نم لك سبتلي الثل ماللاب ءْيِجَف «ةيفانلا (ْنِإ) ةروص اهتروص تراص تلمهأ

 يفنلا نيب تقرف اهنأل ؛ةقراف ماللا هذه تيمس اذمو ءرخآلاب تابثإلاو يفنلا

 موتل ماللا هذه الولف ا عفرو (ْنِإ) فيفختب هب اقل َدْيَزر ْنِإ) :وحن يف تابثإلاو

 .موتلا اذه عفترا ماللاب ءيج الف «(ئاَق ٌّدْيَر ام) :ىنعملا نأو «ةيفان (ْنِإ) نأ

 .ماللا مزلت مل يفنلا لاتحال ةعفار ةنيرق 0 ,r وأ تلمعأ اذإ امأ

 يف سبتلت ال اهنأل ؛(اديز) بصنو (ْنِإ) فيفختب , (ُءياَق ادبر ْنِإ) :وحن لوألاف

 .ةيفانلا (نإ)ب ةلاحلا هذه

 ¬ ا



 01 ملا - ريخلاو إدتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 ؛ يفنلا (ْنِإ)ِب 1" نأ لاخلا اذه يف دعبيف (َمْوَعَ نل دير ْنِإ) :وحن يناثلاو

 .ربخللا يف هدوجول

N CMنشل نا ل  
 ةَلْمْج اَب َنوُكَي ْنأ بجيَو قو نک نر نا ةقيخ اهقنا

 ٠١[. :لمزملا] چ ی 06 ا َمِلَع 5 |

 اذإ ةزمملا ةحوتفملا (َّنأ) : يأ .خلإ (...ةحوتفملا نأ تففخ اذإو) :هلوق

 N قمع وكلا عالنت E نرجو انزع شن
 .ارهاظ ال ارض نوكي نأ :لوألا

 .نأشلا ىنعمب :نوكي نأ :يلاثلاو

 نودع قوكي نا ةفيلاغلاو

 .نأشلا ريمضل ةرسفم نوكتل ؛اًدرفم ال ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج نوكي نأ اهربخ يف بجيو

 د لا ملع # :وحن ةيلعفلاو «(ماَق ٌدْيَر نأ ُتْمِلَع) :وحن «ةيمسالاف

 فوذحم نأشلا ريمض اهمساو «ةليقثلا نم ةففخم نيلاثما يف (ْنَأدذ ۲١[« :لمزملا] -

 ١ عفر لحم يف ةلمج (ىّضصْرَم ْمُكِنِم ادا 6 د دنر :نم لکو ء"(هنأ) :ه

hs(ىّصْرَم ْمُكْنِم ُنْوْكَيَس 2 لَع)و (ِياَق ٌّدْيَر هنأ ٌتْنِلَع) :ريدقتلاو . 

 ةزك ْذَو ب د زوو ءاًضيأ اهلاغإ يف ب (َّنَأَك) ْتَفْفْخ اَذِإَ

 ه9: © جما اه هج جب © 2 © م وه © ه SO « مه © * ©

 ."بكاوكلا» نم تبثملاو «(ْنِإ) ؟هكاوفلا» يفو «(اذإف) «ةطوطخملا» يف )١(

 .اًقفخمو اًددشم هتءارق يف فقوت نمل اًفالخ «ٌصعب هب حرص اك «لصألل اًعوجر (ِنوُنلا) ديدشتب ()

 ( ۸٤(. /۲) «ةدابع ةيشاح» رظنا ها

 -ميرص نبا -ةثلثملاف ةمجعملاف «ةدحوملاب- ثغاب هلاق «ليوطلا نم تيب زجع دهاشلا اذه (0



 ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 اًيوجو املاعإ يقب تففخ اذإ (َّنَأَك)١ نأ :يأ .خلإ (.. ناك تنفخ - اذإو) :هلوق

 نأ اهمسا يف رثكألاو .ةحوتفملا (ّنأ) لع اه لمحو «لصألل اًباحصتسا روهمجلا دنع

 (ْنَأَع )فذ اق در ْنَأَع) :وحن «ةلمج نوكي أ اهريخ فو «اًقوذح نأشلا رمص نوكي

 ہک م و

 ًادتبم (مئاَق دب ر رو «(ةئأك ) :هريدعت فوذح نأشلا ريمص اهمساو .ةليقثلا نم ةهففع

 :رعاشلا لوقك ءادرفم اهربخو «نأشلا ىنعمب سيل اريمض اهمسا ءيت رثكألا ريغ نمو
 و ريب ىف 7 هم م

e eسلا ٍقِراَو لإ وطعن ةيبَع ْنأَك  

 يأ فوذحم ريمض اهمساو ءاهربخ اهنأ ىلع (ةَيِبَظ) عفر ةياور ىلع

f ||تاشلا >  
 ىنعمب ريمضلا اذه نكي مل امنإو

 .مدقت اک ةلمجب هنع ربخي

 :هردصو «هريغو “حيرصتلا” يف اك هريغل :ليقو «يركشيلا -ريغصتلابب =

 o مس وجو اگیفاوف اویو

 نالا اونا يهو .ةافولا نم ةانثملا مضب (اًيفاو) :ةغللا

 اهنم لكأتو اهليمتف ؛ةرجشلا ناصغأ ىلإ ادي دمت :يأ (ؤّطْعَل)و .نسحملا (ْمَسَمُملا)و

 .هقرو جرخ اذإ -رجشلا قرو- نم لعاف مسا (قراَولاو

 .كوش هلو «ميظع رجش قرو (ُكَّسلا)و

 رجشلا فارطأ لوانتت ةيبظ هذه ةبوبحملا نأكو «نسح هجو عم انيفاوت امويو :ىفعملا
Eas ) 

 هنأ ىلع بصنلاب ىوري (ُةَيبَظاو ؛(َّنإ) لمع لمعت «ةليقثلا نم ةففخم (نأك) :بارعإلا
 ءاهربخ هنأ ىلع عفرلاب ىوريو .(ُةأْرَمْلا وَّلَه ٌةَيِطاَع هيڪ َّنَأَك١) :يآ فوذحم اهربخو ءاهمسا

 ,ةدئاز (ْنَأو «(ٍِفاَكْلاِب رورجم هنأ ىلع رجلابو .(ٌهَيِبَظ 59 :يأ فوذحم ريمض اهمساو

 هلعافو «لقثلل ؛ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو ‹ عوفرم عراضم لعف (زطغُت)و «(ٍةَيِبَطَك) لصألاو

 للو «ةثالثلا ةجوألا ىلع (ٍةَيِبَظل) ةفص ةيلعفلا ةلمجلاو «(يه) :هريدقت اًراوج هيف رتتسم ريمض

 .هيلإ فاضم ( سلاو ‹لعفلاب قلعتم رورجمو راج ( ِقِراَو

 .بصنلا ةياور ىلع (ْنأَ مسا ركذ :هيف دهاشلا



 ربخلاو |دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب |

 ىلع «خلإ (...ةَيْبَظ ْنَأَك) :هلوقك «ليلق وهو اًرهاظ اهمسا يتب دقو

 .دهاشلا بارعإ يف هنايب مدقت اك (ةَيِبَظ)

 بصن ةياور

ْ 
 .اَهلامِإ َبَجَو (ّنِكل) ثخ ادو لم

 لوخد زاج تففخ اذإو «.ءامسألاب اهصاصتخا لاوزل :يأ (اهلامهإ بجو) :هلوق

 لوخد زوجي ال هذه نإف «ةفطاعلا (نكل) نيبو اهنيب قرفلل ؛اهيلع ةفطاعلا (واولا)

 چ هلآ َلوُسَي نكت كلا ني اأ دمحم ناك ام 8» :ىلاعت لاق ءاهيلع (واولا)

 ( .(ِهلا َلْوُسَر َناَك ْنِكَلَو) :يأ 5٠[« :بازحألا]

 .برعلا نع عومسمب سيلو اهاعإ شئفخألاو سنوي زاجأو



 ةيمورجألا ىلع ةيهبلا ةردلا

 لَع ٍسْنجلا عيبج يفت اهي داري يتلا َيِهَف سنج اا يفت يتلا (ال) اار

 | اهنا َنوُكَي نأ :ٍطْرَمِب َرَبَْلا قرت مسالا ْبِصْنَتَف (َّنِإ) َلَمَع ُلَمْعَتَو
 .ا الِصّتُم اهنسا َنوُكَي ْنَأَو هِنْيتَرِكَ اَب
 .اهيلع لمحلاب (َّنِإ) لمع ةلماعلا (ال) ىلع مالكلا يف :يأ (لصف) :هلوق

 ال) :تلق اذإف «هيلع هب موكحملا :يأ همكحو هتفص :يأ (سنجلا يفنل) :هلوقو

 يه يتلا ةنونيكلا يفنل يهف ء(ِراَّدلا يف لُجَرل َةَْوُنْيَك ال) :هانعم ناك (ِراَّدلا يف َلُجَر

 ۰ تات وه لب ةلضأ خم ننلا تق نأ ۷ لا :ةفض

 ال) :وحن هدارفأ نم درف هنع جرخي ال ثيحب :يأ (صيصنتلا ليبس ىلع) :هلوقو

 ةلماعلا فالخب «سنجلا اذه دارفأ نم درف يأ رادلا يف دجوي ال :يأ (ٍراَّدلا ف َلُجَر

 .روهظلاو لامتحالا ليبس ىلع نكل سنجلا تفن نإو اهنإف «(َسْيَل) لمع

 :ماسقأ ةثالث ىلع (ال) نأ معا :ةلئاف

 . #4 اَمَدِحاَوَت ال $ #2 رَ ال © :وحن همزجتو عراضملاب صتخم يهو «ةيهان :اهدحأ

 الف «هديكوتو هتيوقت درجمل مالكلا يف لخدت يتلا يهو «ةدئاز نوكت نأ :يناثلاو

 .لعيل :يأ ء[۲۹ :ديدحلا] # بّتكحلا ُلَهَأ رعي الل # :وحن اًئيش لمعت

 .ةلماع ريغو «ةلماع :ناعون يهو «ةيفان :ثلاثلا

 ت نمو« ةيز افلا ةيفاثلا )یو (شنل)" لمع ا ةلطاعلاو

Eg gas O Esلكلا :ةيزيعلا  

 .(ّنإ) ىلع ةلومحملا (ال)و ءربخلا نع سنجلا هبيزنتو

 :وحنو «(رضاَح ا ماع 0 و ال وأ ءاظفل : يأ ( مسالا بصنتف) :هلوق



 ` ربخلاو |دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 عاق لر ال)
 ءاهراركتو الامهإ بجو لصاف اهمسا نيبو اهنيب لصف 7 ةفرعم ىلع تلخ ولف

ET(ٌةأَرما الو لَ ٍراَّدلا ف ال) :وحنو «(ورْمَع . 

 رع وو 2 رخل GES اًفاَضُم اهمسا َناك ناق

 ٍِفاَضْملاَب هڳُلاَو «(رِصاَح الَبَج اعِلاط الو توق ماع باص ال)
 مات ْنَم ْءْيَ هب لَصتا ام وه

 ينعَتَو ءاَبَرْعُم ناگ ول هب ُبَصْنُي ام ىلع يب ادرفُم اَهمْشا ناگ ْنإَ
 ْنِإَو فاّصملاب اهیبش ل افا 1 م ءاَدّتلا با ينو اته اه دَّرْمُملاب

 لحجر ال) :وع حتفلا ىلع 1 E مج وا دف ناك نإف as KO aE a ad ا E ا

 007 لاَجِر 2 6 رضاَح

 ِنيْلُجَر ١ وَ فاعلا لع يب ناک ْنِإَو

: i 3 الا 

 0 ممج ناك ناو

 دو "تاما

 .برقأ لوألاو «ءافلا لدب واولاب (ْنِإَو) ظفلب "ةكاوفلا”و ؟ةطوطخملا» يف وهو ؟بكاوكلا» يف اذك (1)

 (صطاح)و «بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ءاهمسا (َلُجَر)و «سنجلل ةيفان (نل) :بارعإلا (۲)
 .(َنْوٌرِصاَح َلاَجِر ال) هلثمو ءاهربخ

 ءبصن لحم يف «ىنثم هنأل ؟(هاَيَلا) ىلع ينبم ءاهمسا (ِنْيَلُجَر)و «سنجلل ةيفان (ل) :بارعإلا
 «(رادلا ف ِناَنِياَك ِنْيَلُجَر ال) :ريدقتلاو ءاهربخ فوذحمب قلعتم رورجو راج (رادلا نرو

 يذلا فوذحملا ربخلا ريدقت يف لوقتو «ملاس ركذم عمج هنأل :لوقت كنأ و اني ملسو

 .(قوسلا ف َنْوُنْتاَك َنْئِمِئاَف ال) :رورجملاو راجلا هب قلعت

 .اهربخ (ٌتا صاح )و «بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ءاهمسا (تاهلشم)و ءسنجلل ةيفان (ل) :بارعإلا ()



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 0 ١

 .ةركن ىلإ :يأ (اًفاضم) :هلوق

 :.يقأيس امك هانعم مات نم وه ءيشب هقلعت يف :يأ (فاضملاب اهّبَشُم) :هلوقو

 ا مما (َتِحاَص)َو 'فاضنلل لاثم اذه ( توقم ملع بحاص ال :وحن) :هلوق

 .اهريخ (ٌتْوَقَت)و ؛(ْلِع) ىلإ فاضم وهو

 ء(ال) مما (اعلاع)ف فاضملاب هيبشلل لاثم اذه (رضاح البج اًملاط ال) :هلوقو

 (الَبج)و ء(َوُه) :هريدقت اًراوج هيف رتتسم هلعافو «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو

 .اهريخ (ٌرِضاَح)و «لعافلا مسال هب لوعفم

 فاضملاب هبشملا ىنعم ممتي ءيش :يأ (هانعم مامت نم ءيش هب لصتا ام) :هلوقو

 (اعِلاط)ب قلعت (ًالَبَج) ناف روكذملا لاثملاك ءىشلا كلذ نودب هانعم متي ال ثيحب

 متي ال ثيحب هيلإ فاضملاب قلعتي فاضملا نأ اك هنودب (اَعِلاَط) ىنعم متي ال ثيحب

 .هنودب هانعم

 (َرياَف ُهَسْرَد لِيْهُم ال) :وحنو لاثملا اذهك «هب اًبوصنم نوكي دق لصتملا ءيشلاو

 .(اَنَدْنِع ٍدْيَر ْنِم اًرْيَخ ال) :وحن هب اًرورجمو 00 ُهُهْجَو اًنَسَح ال) :وحن هب اًعوفرمو

 .بابلا اذه يف درفم هنإف :يأ .(اًعومجم وأ ىثم ناك نإو ..درفملاب ينعنو) :هلوقو

 ىنثملا هلباقي بارعإلا باب يف درفملا نأل (ءادنلا باب يفو انه) :لاق اغنإو

 ةلمجا هلباقي ربخلاو ًادتبلا باب ينو ءبكرملا هلباقي اعلا باب يفو ءعومجملاو

 .انه هركذ ام هلباقي (ِءاَدَتلا)و (ال) يباب ينو ءاههبشو

 رسكلا بوجو سايقلا ناك لب «لصألل اًياحصتسا :يأ (رسكلا ىلع ينب :هلوقو

 .هنايب يتأيس امك حتفلا ىلع هؤانب عمس دق هنكل
 ىلوألا وهو «تابكرملا ءانب يف لصألل اًرظن :يأ (حتفلا ىلع ىنبب دقو) :هلوقو

 .يهكافلا هلاق اًينبم هتكرحو ءابرعم هتكرح نيب قرفلل

 :رعاشلا لوق نيهجولاب يور امو

 لا ا EET تاعا ال
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NS 
 .عُفَرلاَو حفلا

 ٠ .مْفَرلاَو ُبْضّئلاَو حثفلا وجا ةكالت ةيناَتلا يف َراَج اًهَتْحَتَف ْنِإَ

 > 0 قفار ُعفَرلا :ِناَهْجَو ِةَبتاَتلا ٍةَركَتلا يف SET N ْنِإَو

 ىلوألا 2 N ay ا لع َتْفَطَع ْنِإَو
 < ال) ُْتِْصَنلاَو فَلا :ةناذلا ةزكلا يف َراَجَو

 ةركن هرفم عم ترركت اذإ 5 نأ اذه لصاح «خلإ (.. و ترک اذإو) :هلوق

 :هجوأ ةسمخح بيكرتلا اذه يف زاج )ةو 9و لوح کل ) : وج

 :ىلوألا ٍةَركَتلا يف ٌراَج (ةَوف ر

 هجيرختو «-لصألا وه هجولا اذهو- «(ةوَف الو َلْوَح ال) :وحن ءاهحتف :لوألا
 :ريدقتلاو «فوذحم اهنم لك يف ربخلاو .(َّنِإ) لمع ةلماع نيعضوملا يف (ال) نأ ع

 .(هللاب الإ اتل هوَ ر ال لوغو

 نأ ىلع هجيرختو .(ُةَوُق الو َلْوَح اَل) :وحن «ةيناثلا بصنو ىلوألا حتف :يفاثلا
 لحم ىلع فوطعم («ُةَوْف)و «يفنلا ديكأتل ةدئاز ةيناثلاو )لغ ةلماع لوألا (90)

 .بصن هلحم نأل ؛(ال) مسا

 (ال) نأ ىلع ا الر 5 ال) :وحن «ةيناثلا عفرو لوألا حتف :ثلاثلا

 اهربخو «(َسْيَل) لمع ةلماع ةيناثلا (ال)و «فوذحم اهربخو «(ّنِإ) لمع ةلماع ىلوألا

 نيعضوملا يف : نأ ىلع هجيرختو 20و ا ا ال) :وحن 0 : د

 نأ ىلع هجيرختو 2 0 لوح 0 وحن .ةيناثلا حتفو ىلوألا عفر :سماخلاو



TDظ 0س _  

a نظام( ن): ليه ةلماع ةيئاثلاو (َسْبَل) يع لا لوألا ١ 

 جو ل ذر ر رو ركن نرد لوألا کلا لع تقطع و

 :ناهجو ةيناثلا يف زاجو «ىلوألا ةركنلا حتف

 عفر اهلع نأل ؛اهمسا عم (ال) لحم ىلع فوطعم هنأ ىلع هجيرختو «عفرلا :امهدحأ

 .ءادتبالاب

 .بصن هلع نأل ؛(ال) مسا لح ىلع فوطعم هنأ ىلع هجيرخمو «بصنلا :يناثلا

 ريصملا بجوف ىفتنا دقو اهراركت وه احلامهإل زوجملا نأل ؛ىلوألا حتف بجو اغنإو

 .يهكافلا هلاق .ءانبلا وهو لصألا ىلإ

SS 3ٍدَّرْفُم ٍتْعَتب اَدَرْفْم (ال)  TE 

 ُمْمَملا ٍتْعَّنلا يف َراَج ؛(ٌسِلاَج يِرَظ َلُجَر ال) :ُوْخَخ ٌلِصاَف ِتوُعْنَملاَ

 .ُفَرلاَو ُْبِصَّنلاَو

 هدد رع تلا ناك وأ « ّلِصاَف .توفتملاو: تفكلا ن ضف نا

 الو «-اقيرطو- فيرع َسِلاَج َلْجَو ال) :ۇ طق بضتلاو غفرلا راج
 ظ .(ٌرِضاَح الاَبَج -ْمِلاَطَو- اعلاط لر |

 ٌفيِرَظ َلُجَر ال) :وحن حتفلاف :يأ (عفرلاو بصنلاو حتفلا تعنلا يف زاج) :هلوق
 لوخد لبق (َرَشَع َةَسْمُْح) بيكرت توعنملا عم بكرت تعنلا نأ ىلع هجيرخنو «(شيلاَج

 :تلق اذإ اك «(ال) اهيلع لخد مث «دحاولا ءيشلاك توهم اور ا ا

 Ss ندف ةوح ال١

 ؛(ال) مسا لحمل تعن هنأ ىلع هجيرختو «(شلاَج اًقْيِرَظ َلْجَر ال) :وحن بصنلاو

 .بصن هلع نآل

 تعن هنأ ىلع هجيرختو ؛(ٌفِيِرَط) عفرب «(ُسِلاَج ٌفْيِرَظ َلْجَر ال) :وحن عفرلاو
 .ءادتبالاب عفر اهلع نأل ؛اهمسا عم (ال) لحل
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 لوألاف هب اهيبش ۴ اًفاضم ناك ناب : يأ (درفم ريغ تعنلا ناگ وأ) :هلوقو

 :تفتضملا .لاثمك يناثلاو «(ٽوَمم 3 ع َبِحاَص َلَجَر ال١ وک

 دقت ام وحن ىلع اهجيرختو (طقف بصنلاو عفرلا زاج) :هلوقو

 ام نوبكري هل مو بيكرتلا يع لجسم ءانبلا نإف : لوطلاب هرذعتل حتفلا عنتما امنإو

 .دحاولا ءىشلاك هنولعجيو نيتملك ىلع داز

 ٌماَلَّصلا ِهْيَلَع ِهِلْوَّقكَو اَنْلَكَم اک ُهُرْكِذ بجو (ال) رح َلِهْج اَذِإَو 0
(DOD, ûd 

 ( هللا َنِم ريَعأ ADL :ُمالَسلاَو

 هجرخأو )7511١7(2 قرب هدنسم يف هلم دمحأ مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ «حيحص ثيدحلا (1)
 ال) :ظفلب (52720) رب ماسمو «« ِهّللا ص ريغ أ ْنِم اَم) :ظفلب )٥۲۲١( قرب يراخبلا

 لمع لمعت «ةيزاجح ةيفان (ال) نأ ىلع َرَيْغأ) بصنو «(َحأ) عفرب « هللا َنِم َريْغأ ٌدَحأ
 : ر دوعن نت هللادبع نع مهلك .(َسئل)

 (هللا نيرو ءاهربخ (َيْعَأ)و ءاهمسا (َدَحَأ)و ؛(َّنِإ) لمع لمعت 0 ةيفان (ل) :بارعإلا ()
 ٠ .ليضفت مسا هنآل ؟ دغا )ب قلعتم رورجمو راج

 الو ءهيبشت ريغ نم هلالجي قيلي ئابنإ «ىلاعتو هناحبس هلل ةريغلا ةفص تابثإ ثيدحلا اذه يفو
 ١١[ :ىروشلا] 4 سلا ميِمَسلَأ وهو 2 ولك سيلا «ليطعت الو .فيرحت الو «ليثم
 .ةبطاق ةعاجلاو ةنسلا لهأ بهذم وه امك

 نإ :اعوفرم هيلع فتا شور ةريره يبأ ثيدحل هحرش دنع هلم نيميثع نبا خيشلا لاق

 ظ  :«نيحلاصلا ضاير” نم «تيدحلا « ...ُراَكَي للا

 ىلإ- لجأو مظعأ يه لب ءانتريغك تسيل اهنكلو ؛ لجوزع هلل ةتباث ةيقيقح ةفص (ُةَرْيَغلا)
 هريغ يفو هيف ةعاجلاو ةنسلا لهأ ليبسو «ىلاعت هلل ةريغلا تابثإ ثيدحلا ينو :لاق نأ
 4 :نولوقي «هب قئاللا هجولا ىلع هناحبس هلل اهنوتبثي مهنأ تافصلا تايآو تافصلا ثيداحأ

 هل هللا نإو «قولخملا حرفك سيل نكلو حرفي هللا نإو «قولخملا ةريغك تسيل نكل راغي هللا
 ٠ .ها .قفوملا هللاو .نيقولخملا تافص هبشت الو ءهب قيلي ام ةلماكلا تافصلا نم
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(۱) 

 o١] 4 وف الف # :ىلاعت هلوقك ُهَف ْذَح ٌرْكَألاَف لع اّذِإَو

 9 9 ال)و ءاَتْيَلَع : أ 6٠[ :ءارعشلا] هک ص ال ال هاو ْمُهَل ا

 هيلع لدي م نأب )ال( ربخ معي اذإ : يأ «خلإ ل ريخ لهج اذإو) :هلوق

 .ةمدقتملا ةلثمآلاك برعلا عيمجج دنع هركذ بجو «هفذح دعب ليلد

 نوعمجم برعلاو «ةدئافلا مدع هنم مزلي معي م ام فذح نأل ؛هركذ بجو اغإو

 .هيف ةدئاف ال اب لكتلا كرت ىلع

 ليلد هيلع لد نأب اًمولعم ناك اذإ (ال) ربخ نأ :يأ «خلإ (...ماع اذإو) :هلوقو

 ال) :لوقتف 6 ِلُجَر ْنِم س :لاقي ° 5 اني نمسا ف

 ١ اهيا َنْيَبَو اھت ټي لصق ذأ ةقرغع لع ) ْتَلَحَد "نإ
 َبَجَوَو ربو ًاذكبُم هنأ ىلع اَهَدَعَب ام غفر بجو ءاَهَلاَمْمِ بجو

 و الا يف الو وّرْمَع الو ٍراّدلا يف دبر ال) :ْوَْن ءاّهثاَرْكَت

 (ال)ف ةفرعملا عم اهراركتل لاثم اذه (ورمع الو رادلا يف ديز ال) :وحن) :هلوق

 (ؤاولا)و ءأدتبملا را رورو )احن (راذلا )و م (دلو ‹ةلمهم سنجلل ةيفان

 .هيلع هلبق ام ةلال دأ ؟ هريخ فذح ادق (وّرْمَع)و ‹ ةلمهم ةيفان Dy) « ةفطاع

 هب ملعلل فوذحم اهربخو ءاهمسا (َتْوَكو ا لع ا ل )ر :بارعإلا )١(

 .هدعب أم هلثمو «فنصلملا هلاق [ك عه :هريدقت

 .ءافلا لدب (ِواَوْلا)ب a ظفلبف "بكاوكلا» يف امأو «؟هكاوفلا»و “ةطوطخملا» يف اذك ()
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 ا شتا :للاغت : ةلوق e ةفرعم ىلع (ال) لوخد لاثمو -

EE٤٠[. ٠ :سي] * راہتلا ل  

 ةلوصفملا ةركنلا عم اهراركتل لاثم اذه 6آرما الو لجر رادلا يف الو) :هلوقو

 .هلبق يذلاك هبارعإو ءاهنع

 ا :تافاصلا] ري اْنَع َمُه الو ّلْوَع اہف ال :ىلاعت هلوق ليزنتلا نم هلثمو '

 وأ ىرخأ ةفرعم ركذت نأ راركتلاب دارملا نأ هليثت نم ديفتساو :يهكافلا لاق

 ها“ ها هل وألا ركن نأ ل لوألا ىلع ةفوطعم ىرخأ ة ةركن

5 85 © 
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(۱) 

NE OEE 
 را ربح َدوُجلاَو ىّقْتلا ُتْبِمَح (۲)

 .لوأ لوعفم (اَدْيَر)و «لعاف «ُءاَّنلا)و «نيلوعفم بصني «خسان ضام لعف (ّنَظ) :بارعإلا

 .(لاَع اَدْيَر ٌتْبِسَح) :هلثمو «ناث لوعفم (تاَق)و

 :هزجعو «يرماعلا ةعيبر نب ديبل هلاق «ليوطلا نم تيب ردص دهاشلا اذه

aاليا ةتضأ هزكلا 411 اكو:  

 لثتماو يهاونلا بنتجا اذإ «(ىّقتا) ردصم (ىَنُتلا)و «تنقيت ىنعب (ُتْبِسَح) :ةغللا

 «بستكملا انه اهب دارملاو «حبرلا ضرغل ؛لاملا بيلقت «ُةَراَجَّتلا)١و ء«مركلا (ُدْوَلا)و ءرماوألا

 ‹هيف حورلا تماد اس اًفيفخ نوكي ندبلا نأل ؛اتيم (القات)و «حبرلا -ءارلا حتفب- (اَحاَبَررو

 .لقث هتقراف اذإف

 ءدوجلاو ىلاعت هللا ىوقت وه امنإ ناسنإلا هيف رجتا اذإ اجر ءيش رثكأ نأ تنقيت دقل :ىنعملا

 .هدنع ارضاح هلمع 0 ىري ثيح «تام اذإ حبرلا فرعيل هنإ

 «لوأ لوعفم (ىَّهُتلا)و «لعاف (ُءاَّنلا)و :(َّنَقْيَت١ :ىنعب ضام لعف (تيِبَح) :بارعإلا

 «(ىّقتلا) ىلع فوطعم (َدْوَحلا)و «ةفطاع (ُواَوْلا)و ءرذعتلل ؛ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 .هيلإ فاضم (ِةَراَجْخ)و .فاضم وهو «ناث لوعفم (َرْيَخ)و

 .نيلوعفم تبصن ثيح (ٌتْنِسَح) :هلوق :هيف دهاشلا
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(۱) 

(۲) 

0 

A حسم © ادي دنوم مم # :لاَعَت لوقو TTT 
 0( سل 7 10 7 a (Y) ےک 7 ا

 4 تتم ّنهومتملع نِ $ :ىلاَعَت ِهِلْوَقَو 7 عاملا 4 ابي هنرنو
 2 جر (4)

 :يفاشلا لوقو | اًقيِدَص ادي ع ا ٠١١[(« :ةنحتمملا]

 0 ص ےس ےس E ا نَم ل || E 37 ر ° 7 . ٤

 ینسمعز

 ھم

 .( ئاق اَدْيَر ُتْنَنَظ) :لثم هبارعإ

 :ىنعمب يتلا (ىَأَر) نم فرصتم وهو «لعافو لعف (َنْوَرفو ءاهمساو (َّنِ) (ِمْبَبِ) :بارعإلا
 ا 3 هارو «ةفطاع ( ُراَوْل)و «ناث لوعفم (اَدِيِعَيْ)١و ءلوأ لوعفم (ُءاَهْلا)١و ء(َّنَظ)

 (ُنُحخ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم 0 «رذعتلل ؛ةردقم ةمضب عوفرم عراضملا نأ الإ «ىلوألا

 .(َّنإ) ربخ (اًدِئِعَب ُهَنْوَرَي) :ةلمجو «نيقيلا ىنعمب يتلا (ىَأَر) نم فرصتم وهو

 «خسان ضام لعف (هلَعلو «مزاج طرش فرح (ْنِإو ءاهلبق ام بسح ىلع (ُءاَمْل) :بارعإلا

 «ناث هب لوعفم (ِتاَئِمْؤُم)و «لوأ هب لوعفم (غ اهلالاز «لعاف (ُءاَّنل)و ءطرشلا لعف وهو

 . 6 ركل لإ شورت الك # :ىلاعت هلوق طرشلا باوجو «ةرسكلا هبصن ةمالعو

 .((َقاَق اَدْيَر ُتْنَتَظ) لثم هبارعإو .؟هكاوفلا” نتمو "ةطوطخملا” نم فوذحم وهو ««بكاوكلا» يف اذك

 .سوأ همساو «يفنحلا ةيمأوبأ هلاق «فيفخلا نم تيبلا اذه

 «بيشلا هيف ا ‹نسلا هيف ترهظ نم وه :خيشلا (اخْيَش)و «ينتنظ ( ْنْنَمَعَر) :ةعللا

 ريسيو ءاّبراقتم اًيشم ىشمي (اَبْييَد بديو «نيناثلا ىلإ نيسمخلا غلب اذإ «خيش ناسنإلل لاقيو

 ؛رمألا ةقيقح ملعت ال اهنكلو «يتوق تفعضو «ينس تربك دق ينأ ةأرملا هذه تنظ :ىذعملا

 .كلذ نم ءيش هنع لاقي ال ايوق اريس ريسي يشم ناك نم نأل

 هب لوعفم (ُءاَيْلا)و «ةياقولل (ُنوُتلا»و «ثينأتلل (ُءاَّنلا)و ءخسان ضام لعف (َر) :بارعإلا
 اا ارو سا ضان, رت رب ةا (قاولا)و» فف لرقم )و هنرأ
 اهروهظ نم عنم ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو 2(َسْبَل) ربخ (خّيَش)و .«دئاز رج فرح «ُهاَبْلا)و

 مسا (ْنَم)و ءأدتبم (ُخِئّشلا)و «ةفوفكمو ةفاك ((ٌمإ)و «ةدئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا

 E e a E دونا رم مر اع لعق"( درو. هرعت( عدلا a عل ضرع
 «بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو «قلطم لوعفم (اَئِئيَد)و «(وُه)
 نقلا فنانا نضل فاغلاو



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 )۱( 2 سس رع ل حد لس صم يي E E ر
 چ اإ نما دبع مه نزلا کیل و :ىلاعت هلو

E Thعاملا " 

 )۲( و 3 3 3 - د 201 a | > 1 o“ رع م29 و ملا هي

 تاَِلَم اموي اني تمل ا ةَمْث اخأ ورمع اَبأ وجحأ تنك دف

 ٍرْخآلا لوقو
 Or هاو 7 A 4 Tol و

 [مذعلا يف َكُكيِرَس ىلوقلا اًئكلو]  ىتفلا يف َكَكِيِرَك لؤَملا دعت الق

 .نيلوعفم تبصن ثيح 0 ْننَمَعَر) :هلوق : كيف بهاشلا -

 لوعفم (ةكئالَملا)و 5 (ُواَوْلا )و ((َدَقَتْعا) :ىنعمب ء خسان ا لعف (َلَعَج) :بارعإلا 0

 ع

 (نَمْح 10و «هريخ (ٌداَبِع)و ادخن )4و ( (ًةَكياَلَملا )ل ةفص لوصوم مسا (َهئِذَلا )و «لوأ

E(اَناَن اَنِإ)و م دئاعلاو «بارعالا .نم اه لح هل لوصوملا . ةلص ةيمسالا ةلمجلاو «هيلإ  

 .ناث لوعفم

 .هريغل :ليقو «لبقم يبا نب نب ميمت هلاق «طيسبلا نم تيبلا اذه 09

 .رهدلا لزاون نم ةلزانلا يهو ءِةَمِلُم عمج (ثلْملا)و «نمتؤملا (ُةَمّكلا)و «نظأ (: رخ :ةغللا

 تلزن نأ ىلإ «هيلإ يجايتحا دنع هيلإ عجرأ «هب اقوثوم اخأ ورهع ابأ نظأ تنك دق :ىذعملا

 .هتننظ اك نكي ملف ماظعلا لزاونلا يب

 ,عوفرم عراضم لعف (وُجْحَأ)و ءاهمساو (َناك) (ٌكئ)و «قيقحت فرح (:5) :بارعإلا

 رتتسم هلعافو 2(َّنَظ) :ىنعمب يتلا (اَجَح) نم فرصتم وهو «لقثلل ؛ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو

 «ناث لوعفم (61)و «هيلإ فاضم (وِرْمَع)و «لوأ لوعفم (بآ )و ء(انأ) :هريدقت اًبوجو هيف

 فرح (ّيَح)و «(َناَك) ءربخ بصن لحم يف اهيلوعفمو (نُجْحَأ) :ةلمجو ءهيلإ فاضم )و

 فرظ (مْوي)و ((لَأ)ب قلعتم قلعتم رورجتو راج (ئي)و «ثينأتلل تلا )و «ضام لعف )و «ةياغ

 .فكلأ) لعاف ثُم )و «نامز
 .نيلوعفم تبصن ثيح (ئيخأ) :هلوق :هيف دهاشلا

 .ىَّلا» يراصنألا ريشب نب نامعنلا هلاق «ليوطلا نم تيبلا اذه (م)

 مضب- انه وه ا ساس وأ فيلحلا انه (ْوُملا)و ءنظت ال ورعب ال) :ةغللا

 ا ا نو و لا

 وه قحلا قيدصلا امنإو .«كانغ ایا ةدوملا كرطاشي يذلا وه كقيدص نأ نظت ال :ىنعملا



 ربخلاو |دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 .كتجاحو كرقف مايأ ككراشي يذلا

 ا همزج ةمالعو «موزجم عراضم لعف (ِدُرْعَت١و «ةيهان ()و ةفطاع (غئ)) :بارغعإلا

 وهو «(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو .نينكاسلا ءاقتلال ؛رسكلاب كرحو «هرخآ

 لوعفم (َكْيِرَ)و ءزذعتلل ؛ ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «لوأ لوعفم (ّقؤُلا)و «(ّدع) نم فرصتم
 ةفاك (مكل)و «ةفطاع (ُواَوْلا) و ؛(َكْيِرَح)اِب قلعتم (ىنلا قلو «هيلإ فاضم (ُقاَكْلا)» و «ناث
 (ُفاَكْلا) و «هريخ (ُكِئِرَس)و ءرذعتلل ؛ةردقم ةمض هعفر ةمالعو ءأدتبم (َْوُملا)و ؛ةفوفكمو

 .(ُكْيِرَش)ِب قلعتم رورجمو راج -لادلا نوكسو «نيعلا مضب - (مذغلا ْف)و «هيلإ فاضم
 .نيلوعفم تبصن ثيح (ِوٌيئىَر) :هلوق :هيف دهاشلا

 .يلولسلا مامه نبا هلاق «براقتملا نم تيبلا اذه )١(

 يلدع (َننْبَه)و «هنمأ اذإ «هراجأ نم .«-ميجلا رسكو «ةزمهإ حتفب- (ننزجأ) :ةعللا

 ۰ .اتيم (اکلاَه)و «ينبسحاو

 كانا نمر تطل O كلام ابأ اي ينثغأ :ىنعملا

 اًيوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (نجأ)و .لعافو لعف (ثلق)و «ةفطاع (غامتل)) :بارعإلا

 هنم فذح «فاضم ىدانم (اَيأ)و ءهب لوعفم ااو «ةياقولل (ُنوُيلا)و ء(َتْنَأ) :هريدقت

 ةمغدم ةيطرش (ْنِإ)و «ةفطاع (ُاَوْلا)و «هيلإ فاضم (ِدِلاَح) ىوريو ء«(ِكِلاَم)و «ءادنلا فرح

 ءطرشلا باوج يف ةعقاو (ماَْلا)و (ُلَعْفت اّلِإَو) :هريدقت فوذحم طرشلا لعفو «ةيفانلا (ال) يف

 لوعفم ْأَرْما)و لوأ لوعفم «ُءاَيْلا)و «ةياقولل (ُنوُيلا)و «نيلوعفم بصني رمأ لعف (ْتَه)و
 ع ا

 .نيلوعفم تبصن ثيح نبه ) :هلوق :هيف دهاشلا

 فذح همزج ةمالعو «مدقتملا طرشلا باوج هنأل ؛موزجم عراضم لعف ا :بارعإلا (۲)

 «لوأ لوعفم (ُءاَهْلا)و «لعاف (ُْواَوْلا)و «نيلوعفم بصنت يتلا (دَجَو) نم فرصتم وهو «نونلا
EIال لصف ريمض (ىه)و. «هيلإ فاضم (للا) ةلالجلا ظفلو زيب  

 .ناث لوعفم (رْيَخ)و «بارعإلا نم هل لحم



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ادب E DD E ھا

 :ٍرِعاَّشلا لوقو
0 
 < ِءاَفَولاِب 5 َّنإف طبتغاف الا قولا ةيوذ] ا

 لوعفم (َءاَبآلو «لعاف (ُواَوْلا)و ءخسان ضام لعف (ىفلأ)و ءاهمساو (ّنإ) (ْمَمَنو :بارعإلا 0)

 .(ُءاَيلا) هبصن ةمالعو «ناث لوعفم (َنْيلاَض)و «هيلإ فاضم (ُءاَهلا)و «لوأ

N ( لوا 1: fez) tal {HAN la E ا ( : م N . ل all 
 یرزذ/ . بناز ( iقبم صام لعف  Eاءأتلا/ و  ESو/زيدا١ا اماق/و 6لوأآ لوعفم

 .هلئاق فرعأ الو «ليوطلا نم تيبلا اذه ۳

 ىنَو) :لاقي «يفاولا :ىنعمب (ينفولاو «ملع اذإ (ىَرَد) نم «لوهجملل ىنبم (ُتْيِرُ) :ةغللا

 نم رمأ (ْطِبَتْغا)و «ةورع مخرم (َوْرُعِلو «قاثيملا (ُدُْهَعلا)و ءردغ دض (َءاَفَو ءِدْهَعلاِب نال

 .(دسحلا فالخب ءهنع املاوز ديرت نأ ريغ نم «طوبغملا لاح لثم ىنمتت نأ) :يهو «ةطبغلا

 .دومحم :ىنعمب (دِيَِح)و

 لثمب ةطبغلا نأل ؛كلذ لثم تنأ َنَمتف ءدهعلاب يفي نم لاح تملع دق «ةورع اي :ىنعمإ

 .ةدومحم كلذ

 لوعفملا وهو .لعاف بئان (ُءاَنلا)و :لوهجملل ينبم خسان ضام لعف (ىرذ) :بارعإلا

 ىلع عفرلاب (ٌدُهَعل)و «لعفلا لمع لمعي ةهبشم ةفص وهو «ناث لوعفم (ّيِنَولاِو «لوألا

 بصنلا ىلع ةفصلا لعافو «ةفاضإلا ىلع رجلابو «هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصنلابو «ةيلعافلا

 فذحب مخرم ىدانم (َوْرُهلو ءءادن فرح 4اّي)و 2(َوُه) :هريدقت اًرزاوج اهيف رتتسم ريم رجلاو
 ((َتْنَ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (ُطيَتْغا)و ءةحيصف (ءاَمْلاو «ءاتلا

 رورو راج (ِءاَقَولاي)و .ءاهمسا (اًطاَبَيْغا)و «بصنو ديكوت فرح (َّنإلو «ةيليلعت (ُءاَمْلا)و
 .(َّنإ) ربخ (ٌُدْيِوَع)و ؛(ُدْئَِحِب قلعتم .

 .نيلوعفم تبصن ثيح (َتْيَرَ» :هلوق :هيف دهاشلا

 و نه طقاتم شيلا اذه“ م



 00 ريخلاو إدتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب
 ES ٍلّدحَتلا يف فطلب لاب] ٠ اَهُوُدَع َرْهَق سفتلا َءاَمِش اَت

 ّرَط) :وهو ءخساونلا نم ثلاثلا مسقلا ىلع مالكلا يف :يأ (لصف) :هلوق
 ركذ امنإو ءءيش يف تاعوفرملا نم وه سيلو «لاعفأ هلك مسقلا اذهو «(اَئاَوَخَأَو

 00 ظ .ريغ ال خساونلا ماسقأل ًيمتت

 لوعفم ربخللو «لوأ لوعفم :إدتبملل لاقيف :يأ (ال نالوعفم امهنأ ىلع) :هلوقو

 اهنيب ةعقاولا ةبسنلا نأ نايب ربخلاو أدتبملا ىلع لاعفألا هذه لوخد نم ضرغلاو «ناث

 كنم محلا نوكي نأ لمتحا «(ماق ٌديَر) :تلق اذإ كنإف «نظلا وأ ماعلا نم ةئشان

 وأ ءملع نع هنأ مع ء(ياَق ادبر ُتْبِلَع) :تلق اذإف «نظ نع نوكي نأو مع نع
 .لاعفألا رئاس اذكو «نظ نع هنأ مع :(َياَق اَدْيَر ُتْنَتَظ) :تلق

 ةٌمئاق نظلا وأ معلا نم اهيناعم نأل ؛كلذب تيمس امنإ (بولقلا لاعفأ) :هلوقو

 .راسي نب دايز هلاق «ليوطلا نم تيبلا اذه )١(

 (ُرْهَملا)و ءاهبرآم ءاضق (سمَنلا َءاَنِش)و «نقيتساو معا :ىنعمب ءرمأ لعف (ّلعَت) .ةعللا
 و كلنا ا و ا و ویا 1 فئإ و فقتل
 .ةعيدخلا (كَملا)و «رظنلا

 يف لايتحالاو «هتعيدخ يف غلابت نأب كلذو ءاهودع رهق سفنلا ءافش نأ معا :ونعملا

 ( هيله بياكل ور ةهقذ

 «لوأ لوعفم (ءاَفِش)و «(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (ٌلَعَت) :بارعإلا

 ءاَهْلا)و فاضم وهو «هيلإ فاضم (ٌوُدَع)و «ناث لوعفم (َرْهَقف)و «هيلإ فاضم (سفتلا)و

 ((َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (عِلاب)و «ةفطاع ءاَقْلا) و ؛هيلإ فاضم

 وأ ء(ِفْطَل)اِب قلعتم رورجمو راج (ِليَحّتلا ِْإ)و «(ُغِلاِي )ب قلعتم رورجمو راج (ٍفطْلب )و

 .(ٍلّيَحّتلا) ىلع فوطعم (ركَملا)و «هل ةفص فوذحمب

 .نيلوعفم تبصن ثيح (ٌلَعَت) :هلوق :هيف دهاشلا
 وويعشم ا )وب و و ا

 فذحو ءاّرجع وأ اًردص ناك ءاوس «دهاشلا هيف يذلا ءزجلا ركذ ىلع ؟هكاوفلا» يف اهيف

 .هلماكب تيبلا ركذبف "بكاوكلا» يف امأو ءرخآلا



 ١ اجلا ةديتم يلع ةيويلا يالا أ | ا

 «(یرد)و .(ىَنْلا)و .(َدَجَو) :لاعفأ ةعبرأ يهو «طقف نيقيلا لع 57 :لوألا

 .(ٌةَعَت)و

 د .(اَجَح)و «(َلَعَج) :لاعفأ :ةسمخ يهو ‹طقف نظلا ىلع لدي ام :يناثلاو 0

 .(27)و «(ْبَه)و

 .(4ع)و .(ىأَر) :نالعف اهو ؛نيقيلل هنوك بلاغلاو نيهجولاب دري ام :ثلاثلاو 0

 0 :لاعفأ 'ةثالث يهو ‹نظللا هنوک ا نيهجولاب درت 5 :عبارلا

 ظ نامت هللا انش خا اهتلئمأ ناسي( لاك مدع

ysا رک ن یا «هتلثمأ خلإ  

 ا ق ركذن ل العلا هيولقلا

 .ناث لوعفم (اَث)و «لوأ لوعفم ([دْيَر)وو «ناحجرلا :ىنعمب هلاثم يف (َنَها
 يأ ٤١[«. :ةرقبلا] © َمهَيَر ْأوُفَلُم مثَّنَأ َنوُنظَي # :ىلاعت هلوق نيقيلل اهلاثمو

 0 : كلذ نورك

 اهوعفم (لاَع)و ءلوألا اهوعفم (اَدْيَررو .نظلا ىنعمب هلأثم يف (بيَح)و -
 را َرَح)و .«لوألا اهوعفم (ىقلا)و ؛نيقيلا ىنعمب «يرعشلا .تيبلا. ينو يناثلا
 .يناثلا رق

 نيقيلل اهلاثمو ءاهالوعفم تاس ارو .«نطلا ىك هلا يف ُتلِج)و

 | .(اکلھُم َتِذَكلاَو ا فلل تلقا كلون

 اهلوعفم (ادْيِعَبو «لوألا الوعفم (ةاهلا)و «نظلا ىنعمب ةيآلا يف + تور # و

 .يناثلا املوعفم (اًيْئِرَق)و لوألا الوعفم (ءاملا)و «نيقيلا ىنعمب اهيف 6اَرَت)و 6

 E (ءاملا)و «نظلا ىنعمب ةيآلا يف .[5:ةرقبلا]# ملِع و



ةلخادلا لماوعلا باب |
 ` ربخلاو |دتبملا ىلع 

 ا
 ص

 .[15 :دمع] ن الإ لإ 5 نأ رتا 99 :ىلاعت هلوق نيقيلل اهلاثمو
 .ناث لوعفم (اًخْيَس)و «لوأ لوعفم (ءايلا)و «نظ ىنعمب تيبلا يف ( معو

SO EAN EC, 

 .يناثلا اهوعفم (اَخَأ)و «لوألا اهوعفم (ابأ)و «نظأ ىنعب تيبلا يف ( ؤجْخآَو

 .يناثلا اهوعفم (َكَكْيِرَش)و لوألا اهوعفم (ىلْوَملا)و ‹نظت ىنعمب تيبلا يف ( ددغو .

 .يناثلا 2 (أ تاو ؛لوألا اهوعفم (ةايلا)و «يننظ ىنعمب تيبلا يف ( يئَهلو

 ( ( ذاع ل 1و «لوأ لوعفم (ُ ودم يف (ءاهلا)و

 ل ( لاهو( ا ةنلز10 كوعشا (مهَءاَبآ) و

 تام كوش( CET أ لوعفم (ادْيَر)و

 نا لوعفم (ّنَولا)و «لوألا لوعفملا وهو ا بئان ( قولا رد يف (ءاتلا)و

 . ناٿ لوعفم (اَعُودَع رهف .( لعق لوأ لوعفم 0 َءاَقِش)َو

 (َِع)َو رضب : َقْعَمِب E ما :یتْعَمب (َّنَظ) ثتاك اَذِإَو

 اد .ةتسط) وك «دحاو ٍلوُعْفَم ا الإ عَ مل (َفَرَع : ىئعمب
 )| د"

 لمعت لافأا هذه معي ناك : يأ E متا نعم نط تناك اذار :هلوق

 ا اذه ۴ 1 ت لا لا الب الف «بولقلا



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 « صو 0 د «لَعَج) ِريِبصَنلا 2 :ىناثل | َعْوَتلا

 [7 :ناقرفلا] 3 ار ا ةتلعجف # :ىاعت هللا لاك :2(كيَقَيَو
(Dr < e ASم #2 ف + موس  

 ] 4 ایک کیسی دعب ْنَم مك [َوَل]# :لاَعَت َلاَقَو
 8 )4( 4 1 ےس

 :وحنو [١؟5 :ءاسنلا] تي ميه هلل داو E لاق ]1۰۹

 ٠ ن ص + (0) ير

 (َكءادِف هللا ينَبَعَو :اوُلاَقَو “افرح َنيَّطلا ثري

 ىلإ ةلاح نم لاقتنالاو ليوحتلا ىلع اهتلالدل كلذب تيمس (رييصتلا لاعفأ) :هلوق

 :ةسمخ اهنم فنصملا ركذ ةريثك يهو ,ىرخأ ةلاح

(۲) 

00 

 نال وعن تا هلل ودم ا لك (َلَعَج) :لوألا

 نانا لوعتم انك «لوأ لوعفم (فاكلا)ف «فنصملا لاثمك (ّدَر) :يناثلاو

 .ناك:لوعفم لاو «لرأ لوغفم نهار )ف فصلا لانك اإل :تلاثلاو

 .ناث لوعفم (اََرَخاو «لوأ لوعفم (َنْيَطلا)ذ فنصملا لاثمك (َرْيَص) :عبارلاو

 .(ِنريَص) :يأ ء(َكَءاَدِف هلا َِبَمَر) :ءاعدلا يف محلوقك ء(َبَهَو) :سماخلاو

 (ان)و ء(ريَص) :ىنعمب «خسان ضام لعف (َلَعَجاو ءاهلبق ام بسح ىلع (ُءاَقْلا» :بارعإلا

 .ةفص (اَروُقْنَمإو «ناث هب لوعفم (َءآَبَم)و «لوأ هب لوعفم (ُءاَهْلا)»و ءلعاف
 .«بكاوكلا» يف ادوجوم سيل فرحلا اذه

 لاعفأ نم (دَر) نم فرصتم وهو «عوفرم عراضم لعف (َنْوَدُْرَ) ءةيردصم (ْوَل) :بارعإلا

 فودحمب قلعتم ءرورجمو راج (ِدْعَب ْنِم)و .لوأ لوعفم (فاكلا)و ءلعاف «ُواَوْلا)»و ءرييصتلا
 ء«فاضم وهو «هيلإ فاضم (ِناَيإإو «فاضم (ِدْعَب)و «(َنْوْدْرَي) يف (واولا) نم لاح
 1ر1 و لر نوفل ونال وعن (رامُك)و ءهيلإ فاضم (ُفاَكْلا) و:

 (ُهّللا) ةلالجلا ظفلو «2(َميَص) :ىنعمب «خسان ضام لعف (ّدَا)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا

 .ناث لوعفم (اةاَنإَخ)و «لوأ لوعفم (ميِهاَرْبِإ)و «لعاف

 .ناث لوعفم (اًفَرَح)و «لوأ 07 (َنْبْطلا)و ٠ «لعاف (ُءاَّنلا)و ل ل ) :بارعإلا

 هبل ودين CR e a «خسان ضام لعف (َبَهَو) :بارعإلا

 .هيلإ فاضم (فاَكلا)و «ناث لوعفم (َءاَدِف)و «لعاف (ُهّللا) ةلالجلا ظفلو «لوأ



 | | ريخلاو !هتبلا یل ىلع ةلخادلا  لماوعلا باب

 ع
 ا
 .ناث 0 كعاف)و «لو ١

 :ماكحَأ َهَنالَث بالا اذه ٍِلاَعْفَأل نأ غا

 .عيمجلا يف ٌعِقاَو َوْهَو لضألا َوْهَو لاَعإلا :َلّوَألا

 ِهِطْسَوَنِب لِماَعلا ِفْعَّضِل ُالَحََو اَظْفَل لمعلا ٌلاَطْبِإ َوْهَو ُءاَعْلإلا :يناَكلا

 سو

 ال ٌرِئاَج وهو «(تنتظ ياق ڏيرو ياق ٌتنَتَظ َدُيَر) :وْمخ هرخأت وأ 7 1 رص رک ر f م 6 مص ےس م٣ ر 0 ~~ 2 00 2
 د وع م ت لي 7 2 5 1 م عار ر

 .َنييِفوكلِل افالخ ((ياق اَدْيَر تنتظ) :وخ ءُمّدَمَتُملا لِماعلا ءال سا 2 قت 0 o 9 5 ا 0

 E اه وقل 32 BN AG ننزل
 اهي

 6 سس

 ق ُهَدَْعَي ماَلَكلا

 ظ ظ ماد .ةيزل تلتعالا و2 عاديفالا 2
 )۱( 4 ل وب

 ES 5 :ىلاَعَت ِهِلْوَمَك ٌةَيِفاَنلا (اَم)َو
 .[ "6 :ءايبن ألا ]

 (َتْمِلَعاو «قيقحت فرح (ُدَق)و «(هللاو) :هريدقت ردقم مسق باوج يف ةعقاو (ُماَّللا) :بارعإلا 0)

 عفر لحم يف «لعافو لعف (َنْوُفِطْنَي)و ءأدتبم ةراشإ مسا (ِءاَْوَم)و «ةيفان (اَم)و «لعافو لعف

 .(4) يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا ةلمجو «أدتبملا ربخ

 ظ .هلبق ام فرعي رهاظ هبارعإ (۲)

 لدهألا مالك موهفمو ««بکاوکلا” الو .؟ةطوطخملا” يف تسيلو [هّللاَو] ةدايز “هكاوفلا» يف ۳

Na ES 

 لحم يف ةيمسإلا ةلمجلاو ءربخو أدتبم (ْئاَق ٌدْيَر) «ةيفان (ْنِإ)و 6 لعف (ُتْمِلَع) :بارعإلا ()



 هه 1 ما 2 “ 21ے 5 5 ا ر

 رم ماف َدْيَرأ تْمِلَع) :وح ماهفتشإلا ةَرْهَو
 (كوبأ هجا تْمِلَع) :وخ ءماَهْفَيْسا مسا ِنْيَلوُعْفَملا ٍدَحَأ ُنْوَكَ WU E e E E ا و

 ُقيِلعَتلا ُلْخْدَي اَلَو ِتاَملعْلا ِهِذَه ْنِم ْءْيَع َدِجُو اَذِإ بڄاَو يلغتلاق
 :ٍناَنْنا َوْهَو ٍدِماَج َْلَق يف اَلَو ءِريِبْصضَتلا ٍلاَعْفَأ ْنِم ِءْيَش يف ُءاَعْلإلا اَلَو

eرمألا َةَعِيِص ِناَمِزاَلُم اإ . 

 ‹فرصتملاو ءاهنم دماج لا بابلا اذه لاعفأ عيمج يف :يأ (عيمجلا يف عقاو) :هلوق

 .يتأيس اك فرصتملا يبلقلاب نايقابلا ناكحلا صتخيو «يرييصتلاو «يبلقلا

 .ربخلا و ًادتبملا نيب :يأ (هطسوتب) هلوقو

 .هيلاثم يف اك اهنع :يأ (هرخأت وأ) هلوقو

 :لوقت نأ نيمدقتملا نيلاثلا يف كل زوجيف :يأ (بجاو ال زئاج وهو) :هلوقو

 .لاعإلاب (ُتْنَتَظ (َياَق اَدْيَر)و «(ِتاَف ٌتْنَتَظ اَدْيَر)

 .قافتاب اذهو «رخأتلاب هفعضل :يأ (هلاعإ نم ىوقأ رخأتملا ءاغلإو) :هلوقو

 يونعملا لماعلا نم ىوقأ يظفللا لماعلا نأل :يأ (سكعلاب طسوتملاو) :هلوقو

 بدلا ِةَميّمِلا كالي ُتْدَجَو نأ نخ نم َرإَص يَ . بأ كاك

 ريمص وهو «لوألا لوعفملا فذح ىلع هنأ :اهنم ةبوجأب كلذ نع بيجأو «هوحنو

 0 هو 7 نك هبارعإ )

 0 يلوعفم دسم ت دس بصن لح 2 ةيمسالا ل ءهيلإ ف انعم یان ( هريخ



 0 0 8 ربخلاو | دتبحلا ىلع ةلخئاذلا لماوعلا باب ظ

 لإ .ڭكالم ٌةَثْدَج 0 52 .يناثلا لوعفملا عضوم يف هدعب ةلمجلاو «نأشلا

 ءءادتبالا مال (ماللا)و «لعافو' لعف (ُتْنَتَظ)َو (مئاق ديزل تننظ :وحن) :هلوق

 .(ّنَظ) يلو عفم دسم .تدس بضن لح يف ةيمسالا ةلمجلاو «ربخو ام اق درو

 الف «مالكلا ردص اهلل ءادتبالا (مال) نأل ؛نيأزجلا يف بصنلا رهظي مل امنإو

 يعور ىنعلا ثيح نمو «ردصلا هل ام يعور ظفللا ثيح نف «لماعلا اهاطختي

 اذهو «(ِدْيَر َماَيق ٌتنَبَظ) )0ث ءاَق ٌدْيَرَل تْنَتَظ) ىبعم نأل ؛هلمع ىلع قاب هنأكف «لماعلا

 > N a هب اذه ىلع سِقَو «(تاق اَدْيَر ُتْنَتَظ) ىنعم وه

 ..مدقت اك زئاج هنإف ءاغلإلا فالخب :يأ «خلإ (...بجاو قيلعتلاف) :هلوقو

 لماع (ِهاَق ٌدْيَر ام ُتْمِلَع) :كلوق يف لماعلا نأل ؛اقيلعت لامهإلا اذه يمس امنإو

 يه يلا ةقلعملا ا ةف اع ال لماع ر هلا ىف اع نسل. «لحملا قف

 ( .ةقلطم الو ةجوزم ال

 .(اهترشع اهجوز ءاسأ يتلا) :يه ةقلعملا ةأرملاو

  .اهتوقل :يأ (رييصتلا لاعفأ نم ءيش يف) :هلوقو

 .اهفرصت مدعل :يأ (دماج يلق يف الو)

 الا رال 3 یا TET ف

 .يضالا ٍةَعيِصِل ٌمِزاَلُم اَلُم ُهَنِإَف ٍريبصَّتلا ٍلاَعْفَأ ْنِم (تَمَو) الإ اشبع

 .كِلذ ٍةَلْيْمَأ ُصْعَب ْتَمّدَقَتَو ءاكخألا َنِم َمّدَقَت اني َّنُهَل ام َنِهِفيِراصَتَِو

 هذه يف زوجي هنأ :يأ .خلإ (...فرصتي بابلا اذه لاعفأ نم امهادع امو) :هلوق

 «لوعفملا م ما 0 مساو «رمألاو «عزاضملا اهنم يتأيف فرصتت نأ لاعفألا

 ( .اه تبث ام اهنم فرصت ال تبثيف .ردصملاو

 (ُفّرَصَتُم) “ةطوطخملا» يف ()



 ةيمورجآلا ةممتم ةيهبلا ةردلا

 .(َياَق اَدْيَر ٌّنْظَأ) :كلوق عراضملل لامعإلا لاثف

 .((ياَق اَدْيَر ّنُظ) :كلوق رمأللو

 .(َئاَق اَدْيَر َناَظ اَنَأ) :كلوق لعافلا مسالو

 .((َناَق ٌنْوُنْظَم ٌدْيَر) :كلوق لوعفملا مسالو

 .((َياَق اَدْيَر كن ركل :كلوق ردصمللو

 .(نَظَأ ياق ديرو .(ءتاَف نظا ٌدْيَر) :كلوق ءاغلإلا لاثمو

 اَق ٌّدْيَرَل ُنظَأ) :كلوق قيلعتلا لاثمو

 هل: ا نطقت لا ةا كي 0 لاعفأ نم لعفلا ناك نإو

 .تمدقت دقو «ةيآلا ٠١9[ :ةرقبلا] € .. .مُكتودرب و ْوَل # :ىلاعت هلوقو (اَفَّرَخ َىِيّطلا ر

 طلا َكُدَر مَبَجْعَأ)و ءااَقَرَح ٌدْوُدْرَم ُنْيَّطلا)و ءا(اَقََح ت ُداَر اَنَأ) :وحنو

 1 .لاعفألا ةيقب يف لعفت اذكهو ..(اًفَرَح

 (َلَعَت)و ‹(ْبَه) :يهو ةدماج الإ لمعتست ال :لاعفأ ةثالث ىلا اذه نم ىنئتسيو

 :ثلاثلاو ءرمألا ةغيصل نامزالم نايبلق نالعف :نالوألاف .(َتَهَو)و .(َلْغا) :ىنعمب

 .يضاملا ةغيصل مزالم يرييصت لعف

 e نا و ؛ ليِلَدِل امِجِدَحَأ وأ ٍيَلوُعْمَمْلا فذذَح رويو ا

 اَذِإَو 2" ءاَكَرش موم :يأ :صصقلا] - تركت تك كرما

 (ِءاَكَرْش)و مع ربخ فوذحمب قلعتم «ةيفرظلا E بصن لحم يف ماهفتسأ 5 (َّنْيَأ) :بارعإلا )١(

 مسا (َنِْذَلا)و ءهيلإ فاضم (ءايْلا)و «ةبسانملل ؛ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «رخؤم أدتبم

 لحم يف ةلمج .لعافو لعف َنْوُمْعْرَت)و ءاهمساو (َناَك) (ْةُتْنُك)و ءةفص عفر لحم يف لوصوم

 ىا )لاو هلع ين ا رل 'قافوذع اهات اكر وقم نين
 .فنصملا هلاق اك

 = :لدهألا لاق (ُلَكُتُملا ءاي) ةدايزب (َياَكَرُش) ظفلبف «هكاوفلا» يف امأو .«؟بكاوكلا» يف اذك (0



 هت ظ 5 | خلو انتا ىلع ةلخادلا لموت بیل

 .اَياَن ابر تن :يأ (ادْيَر ُتْنََظ) :ٌلوُقَكَف (؟نات ةع ْنَم) كلف

 ليلد ريغل فذحلا امأو ءاراصتخا فذحلا اذه ىمسيو :يأ (ليلدل) :هلوق

 (َئاَق ادبر ُتْنَتَط) :وحن يف لوقت الف «ةدئافلا مدعل زوجي الف -اًراصتقا ىمسيو-

 نارخآلاو «حيحصلا ىلع لوألاو «((تاق ُتْنَتَظ) الو «(اَدْيَر ُتْنَتَظ ال)و (ُتْنَنَظ)

 ؛ةقيقحلا يف هب لوعفملا وه (هنومضم ذإ «دحاو مسا ةلزنمب انه نيلوعفملا نأل ؛قافتاب

 ءزج فذحك اهدحأ فذحف «(ِدْيَر ايق ُتْنَتظ) (اَياَق اَدْيَر ُتْنَتَظ) :كلوق ىنعم نأل

 .ةدحاولا ةملكلا

 ءامهيلع اهلبق ام ليلدل نيلوعفملا فذحل لاثم اذه 0 ...وحن) :هلوقو .

 هيلع لاؤسلا ةلالدل يناثلا لوعفملا فذحل لاثم اذه (اًديز تنئظ) :هلوقو

 .((َناَق اَدْيَر ُتْنَبَظ) :فاصملا لاق اك ريدقتلاو

 ُتْنَبظ) :لوقتف «(؟غَناَق اَدْيَر َتْنَتَظ ْلَه) :لاقي نأ لوألا لوعفملا فذح لاثمو

 .((َياَق اَدْيَر ُتْنَبَظ) :ريدقتلاو «(َّياَف

 راو ٍاَدَئبُملِل ُةَبِصاَنلا ٍلاَعْفألا هذه ْنِم "ِةيموُرْجآلا ُبِحاَص َّدَعَو ق ا ص ر چچ ت مَع 5 م Wu) عو ۶
١ eeمل و 5 تو 25506 5 8 08 : 1  

 ش 0 اهلوعفَم نو نا لب ال :َةَمْقاَو نمو شفخ الل اَعَجَت ( ثئئرس

 و ا (اَذك لومي اَدْيَر ٌتغيَم) :ْوَْخ ممي ا

 ةفإ < 506

 ]° 4 مرک

 .دارملا ها .*حيضرتلا ىلع حيرصتلا” يف هتيأر اذكهو «سفنلا ءاي فذحب نتملا اذه خسن يف اذكه =

 .(ةيِمْوُرَلا) "ةطوطخملا» يف (1)

 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «لوأ هب لوعفم (ّقَق)و «لعافو لعف (اتعيس) :بارعإلا )¥(

 لحم يف «لوعفملاو ءازاوج رتتسملا لعافلاو «لعفلا نم (مركذي) :ةلمجو ءرذعتلل ؛(فلألا)

 .هفرعتس اك اهيف هل ةجح الو شفخألا جتحا ةيآلا هذهبو «ناث هب لوعفم بصن



 O OCT ST O O س1 هلا
 Ce لقياك eT كفو

Nو يالا يف اک رك َناَك ْنِإَو «لاَح ُهَدْعَب يلا  

 قلطأ اذإ دارملا وهو هيوبيس ذيملت ةدعسم نب ديعس همسا ( شفخألل اًعبت) :هلوق

 هقفاوو ؟بكاوكلا» نم ها .يطويسلل “رهزملا” يف اك اًيوحن رشع دحأل بقل وهف ألإو
 «عيبرلا يأ نباو «غئاصلا نباو ؛روفصع نباو «ذاشاب نباو «يسرافلا كلذ

 .(۲۹/۲) «نابصلا» هدافأ امك «كلام نب

 ُهَتْعمَم) :وحن عمسي ال ام فالخب .ءفنصملا يلاثمك :يأ (عمسي امم ةلمج) :هلوقو

 يف (ُلْوُقَي) ةلمجو «لوأ لوعفم لوألا لاثملا يف (اديَر)ف .عمسي ال جورخلا ذإ (ُحْرْخي

 .ةيآلا اذكو «ناث لوعفم بصن لحم

 :وحن طقف دحاول ىدعتت اهنأ يف فالخ الف ةرشابم عمسي ام ىلع تلخد نإف

 ء[ :ةبوتلا] © هَل م مسي ىح هر 5 98 :ىلاعت لاق ء(هللا مالک َنآْرَقلا ٌتْعِمَس)

 ٤١[. :ق] © يَحْلآِب ةَحْيَّصلأ نوَُمَتب ي و
 ساوحلا لاعفأ نم اهنأل :يأ (دحاو ىلإ دعتم لعف اهنأ روهمجلا 5 ب

 ُتّقذ)و .(َناَذَالا ٌتْعممو «(اَدْنَر ُثتَضْيَأ) :وحن دحاو لوعفم ىلإ الإ ىدعتت ال ال يهو

 .حيحصلا وه اذهو .(َناَحْعّرلا ُتْمَمَم)و «(رادج لا ُتْسَمَّل)و .(َماَعّطلا

 «لاوحأ فراعملا دعب لمجلا نأل :يأ «خلإ (...لاح هدعب ىتلا ةلمجلاف) :هلوقو

 1 تا تاركنلا دعبو

 م © ®



 ِناَمْزلا فرو ٠ اشا وغفل شاو زدضقلاو

 َلوُعْمَملاَو ءهِلْجَأل لوُعفَملاو ءويف الوُغفَم ىَمَسْيَو
  (َناَك) ْنَيَخَو e ُريِيمَتلاَو لاح لاو ءوب لوُعفَملاب

 شاو «ةَبَراَمُملا ٍلاَعْكَأ ْدَبَحَو سلب ِةَهّيَسْملا يفورحلا ُرَبَخَو ءااوَحأَو

 وهو ا ٌعباَتلاَو سنجل يمت يل N سا ناوک 0

E TIد  

 .ةبوصنم 5 « بوصنم

 8 و فنصملا اهركذيس' باونألا ةيقبو .تاعفرل ف |(هنيب u ءابتاوخأو (َنِإ)

 :بيترتلا اذه

BB BB © 



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 يلع وا الل هي E يرلنلا

 :* َءوَلَصلَا توُميقِي ` و *1١[0 :ةدئالا] 4 هَل

 ظ .[ 56 ةدقاملا]

 ريض س م رهاظلاف 4 ِرَمْصُم مو رهاظ : نيمسف ف لع وهو

 إ) :ۇخ ُلِصَمْتُمَو هِتاَوَخَأَو (ىمركأ) :ۇخ ٌلِصّتُم :نانق
 .رمضمل | لْصَف يف َكِلذ َمَدَقَت دقو

 «نتملا يف مدقت اك ةسمخ ليعافملاو «لعفلا هب لعف يذلا :يأ (هب لوعفملا) :هلوق

 هنأل ؛هب لوعفملاب اهنم ًادبو ءاهيلع لومحم اهريغو .لصألا األ ؛فنصملا اهب أدبو

 .لاعتسا رثكأ هنألو «لعافلاب هسابتلال ؛بارعإلا ىلإ جوحأ

 ناك اًيسح «(لعفلا هيلع عقو نم) :ةغل هب لوعفملا «خلإ (...مسالا وهو) :هلوقو

 يسع هيرطلا ناك نا ةلاشملا :تقلعتر» وح اوعم أ .51(0ز قرض :وخ لدفلا
 1 : ا 000 58

 ناريخألاو «ىسحلل نالوألاف «ةلثمألاب اذه ىلإ فنصملا راشأ دقو «يونعم ّمَعَّتلاو

 .خلإ (...مشالا) :هلوقب فنصملا هركذ ام احالطصاو

 .كداهتجا :يأ (دهتج َكّنَأ ُتِحَأ) :وحن هب لوؤملاو «فنصملا ةلثمأو

 :هيلع هعوقوب دارملاو «ليعافملا ةيقب هب جرخ (لعفلا هيلع عقب يذلا) :هلوقو
 ىلع قلعتلا ناك ءاوس «هنودب لعفلا لقعي ال ثيحب فرح ةطساو ريغ نم هب هقلعت

 ْوُمِتِقأ) ::بكاوكلا» يف ()



 ادر تا ا :وحن يفنلا ليبس ىلع وأ ادن ُتبَرَص) 00 تاتا اس
 .هيلع همهف فقوتي لعفلاو ٠ «لعفلاب قلعتم نيلاثملا يف (ادب دّز) نإف

 .هلمع لمعي ام وأ .يدعتملا لعفلا وه هب لوعفملل بصانلاو

 لعفلا مساو «(اًسَرف ٌبِكاَر ٌدْيَر) :وحن لعافلا مساك يناثلاو .مدقت اک لوألاف
 .كلذ ريغو «(اَدْيَز َكُبْرَص ئنَبَجْعَأ) :وحن ردصملاو «هكردأ :يأ (اَدْيَر ِكاَرَد) :وحن

 .كلذك لعافلا نأ اك :يأ (نيمسق ىلع وهو) :هلوقو

 ل :ۇخن ٍلِعاَفلا ٍنَع رحاب ن هيف ُلْصَألاَو
 "ا 0 |

2 00 
 كو

 و وو دي
 چ درواد نكمّيلس ثروو

 ظ 0 همر 0 رفا قاع 9
 لغفلا لع م مل دمتب لقو اب وجو د 7 0

 ماع عندا €4 اولاق E 8 ربع ام َهّنِمَو

 -ريخأتلاو ميدقتلا ثيح نم- هل هب لوعفملا نأ :يأ ءخلإ (...لصألاو) :هلوق

 :تالاح ثالث

 (اَرْمَع دبر َبَرَص) :وحن ءازاوج نوكي دقو «-لصألا وهو- ريحاتلا لوألا
 نم عنام ال ذإ ؛ ازاوج رخؤم هب لوعفم (5وا5)و 06 َرْمَع) نم لكف فنصملا لاثمكو

 دوجول (ىَسْيِع یوم َبَّرَح) :وحن اًبوجو نوكي دقو «لعفلا ىلع وأ لعافلا ىلع همدقت
 .روصخ هنآ (اَرْمَع د ترص مج :وحنو ؟نسيلل |

 «هريخأت نم عنام ال ذإ ؛(ٌدْيَز ارْمَع َبَرَص) :وحن اًراوج امإ ءطسوتلا :ةيناثلا

 .لعافلا رصحل ؛(ُدْيَر اَرْمَع َبَّرَص (َنِإ) :وحن اًبوجوو

 ىَّدعَس َبَرْص) :وُح راو :ظفلبف "«هكاوفلا» ف امأو «“یکا وکلا” نامو "ةطوطخملا» ف اذک )١(

 E ا نار ) :وحن وو ١ (ىَسْؤُم



 Sg سس
 EE ل :لعافلاو لا دقتل :ةثلاثلا

 «مالكلا ردص هل هنوكل ؛(؟َتْبَرَص ْنَم) :وحن اًبوجو وأ «هرخأت وأ هطسوت نم عنام
 .تئش نإ هيلإ عجراف لعافلا باب يف اذه نم ءيش مدقت دقو م ھك

 نأ لوعفملا بصان يف لصألا نأ ملعإ «خلإ (...هلماع رمضأ ام هنمو) :هلوقو

 ليلد هيلع لد اذإ مالكلا نم فذحي دقو «ةمدقتملا ةلثمألا عيمج يف امك اًروكذم نوكي

 لعفل هب لوعفم (اَدْيَر)َو «(اَدْيَر) :لوقتف (؟َتْبَرَص ْنَم) :كل لاقي نأ وحن ازاوج امإ

 ‹فنصملا لاثمكو «([َدْيَو و لاو لالا لغ لد اوج تفرح

 CE TC A ا لعفل هب لوعفم (اَرْيَخ)

 ركذ عضاوم ةعبس يف كلذو اًبوجو امإو «[15 :لحنلا] * کیر رن ادات # :ليلدب

 عضو يف أيس اک کک (لافتسالا) اهو نیو فضلا هنن

 وأ َنآلا ُةُبِراَّص انأ اَدْيَرَو 0 و ياشا مثالا يف 0 نع -هِسالم يف وأ- قياسا مدا ريع يف لمعلاب لش - 7 زأ- لع هنَع َرْخاتيَو مشا َمُدَقكِي نأ :ةقيقَحَو ٍلاَعَيْشالا باب ټن 0
 ا ت لكَو # ل لۇ "00 د 0

 ءرمأ لعف (برصا)و ء(اَدْيَز ٌبِرْضا) :هريدقت ءابوجو فوذحم لعفل هب لوعفم (اَدْيَرز) :بارعإلا )١(

 لحم ال ةيريسفت (ُةبِرْطا) :ةلمجو «هب لوعفم (هاَهّْلا)و (َتْنَأ) :هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو

 ظ 1 ظ :بتارغالا نهم

 ءادتبم )و. دبر ترا انأ) :هزيدقت ءابوجو قوذح فضول هب :لوعفم (ز) :يارغإلا ©

 «(اأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو «هربخ (ٌبِراَص)و

 فوطعم (اَدَغ)و « فطع فرح (وَأ)و «نامز فرظ (َنآلا)و «هيلإ فاضم هلوعفمو «فاضم وهو

 .بارعإلا نم امل لحم ال ةرسفملا ةلمجلاو :(َنآلا) ىلع

 SLE DGC OS 011 ةجاؤع الانا
NNR,تارعألا رقه ال : 



 د هيي
 فوذجَمب هلك كلذ يف ٌبّصْئلاف ۳

 هلا ر ا و

 ادن رز براَص اناَو «هبرضا ادن برصا) :ريدقتلاو ه دعب اھ ا اوج ۶o07 د 2 ر 3o 9 o o و سمس ري ” ەر دوس <

 2 “اذا 0 ُةَمالَغ راو ل 8 4 a وو 17 0

 .(هاَنْمْرْلا ِن ! لك رلاو «همالع تبرض دیز تنهاو «هبراض .انا

 ف ا
 أ

 و و

 .اًبوجو اهلماع فذحي يتلا عضاوملا نم عضوم لاغتشالا « خلإ (...لاغتشالا باب ) :هلوق

 .هريمضب لومعملا نع ىهلت لماعلا نأكف ء(ءيشلا نع يهلتلا) ده

 ثيحب) :هيلع دازيو «خلإ (...هتقيقحو) :هلوقب فنصملا هركذ ا
 َدْيَر) :وحن «(هبصنل قباسلا مسالا ىلع طلسو ريملا كلذ: نتف لماعلا كلذ غرف

٠ eAهب لصتا امدنع (َبَرَص) وهو لاثملا اذه يف لماعلاف  

 ولو «((َدْيَر) وهو قباسلا مسالا يف لمعلا نع هيف لمعلاب لغتشا (ءاملا) وهو ريمضلا
 .(ٌتْيَرَص اَدْيَر) :وحن هبصنل قباسلا مسالا ىلع هانطلسو ريمضلا كلذ نم هانغرف

 ٠ لعفب بوصنم هيف هنإف «قباسلا لاثملا يف هفالخب «(ُتْبَرَطال مدقم هب لوعفم (اَدْيَر)َ
 دقو ادحاو ًالوعفم الإ بصني ال (َبَرَص) نأل ؛(اَدْيَر ٌتْبَرَص) :هريدقت ابوجو فوذحم

 E نورك عتود لاناه نيقتا نونا يونا

 سبالي مساب الغتشم لماعلا نوكي نأ :ةسبالملاب دارملا (هسبالم يف وأ) :هلوقو

 وهو لماعلا نإف «فنصملا ةلثمأ نم ثلاثلا لاثملا يف اك .قباسلا مسالا ريمه

 ((َدْيَر) ىلع دئاعلا ريمضلل سبالملا (َمالْغ) يف لمعلاب لغتشا (ُتَْرَت

 لعفلا هيف لغتشا املا لاثم :لوألاف ءهتلثمأ خلإ (...هبرضا اديز :وحن ) :هلوقو

 .فيرعتلا حرش يف هنايب مدقت اك قباسلا ممالا ريمضب

 (ناَسِْإ لك اَئْمَرْلأ) :هريدقت ءاًبوجو فوذحم لعفل هب لوعفم (َلُك)و «ةفطاع اولا) :بارعإلا ()
 ب (ريَص) :ىنعمب (َرْل) نأل ؛لوأ هب لوعفمو لعافو لعف ةاَنْمَرْلأ)و .هيلإ فاضم (ِناَسْنِإ)و

 قلعتم رورجمو راج (هَقْنَع )و ءهيلإ فاضم غاَهْلا )و «ناث هب لوعفم (ةَرئاَط )و ‹ نيلوعفم بصنت
 .بارعإلا نم احل لحم ال ةيريسفتلا ةلمجلاو «هيلإ فاضم (ماَهْلا)و «(رِئاَط) نم لاح فوذحمب



 ةيمورجآلا ةممتم ةيهبلا ةردلا ظ

 فوذحم فصول هب لوعفم (اَدْيَررؤ ريمضلاب فصولا هيف لغتشا امل لاثم :يناثلاو

 .(اَدَغ ْوَأ َنآلا ُهُبِراَض اَنَأ اَدْيَر ٌبِراَص اَنَأ) :هريدقت اًبوجو

 نم ادرج ناك اذإ لمعي ال فصولا نأ ىلإ (ادغ وأ نآلا) :هلوقب فنصملا راشأو

 .هباب يف هللا ءاش نإ يتأيس اك «لابقتسالل وأ لاحلل ناك اذإ الإ (نَ)

 قس انك“ بالا يا ا ااا لا هک ا ا ةةكلاقلاو
Ol G lr Sa 

 ام انردقف «(ادْبَر) ىلع عقي مل برضلا نأل ؛(ُتْبَرَص) ردقن ملو (ُتْنَهَأ) انردق امن

 .هديس ةناهإ مزلتسي دبعلا برض نأل ؛(ُتْنَهَأ) وهو روكذملا لعفلا مزلتسي

 .لوألا لاثملاك عبارلا لاثملاو

 نآل ؛انه هفذح بجو امنإو «هراهظإ زوجي ال :يأ (اًبوجو فوذحمب) :هلوقو

 اهحتفب (رشفملا)و نيسلا رسكب (رشفملا) نيب نوعمجي ال مهو هل رسفم روكذملا لماعلا

 7 ( ا | كهف

 نوكي نأ فوذحملا لماعلا يف بجي هنأ :يأ .خلإ (...هدعب ام هرسفي) :هلوقو

Sa NE 

 ْنِهَأ) :لوألا لاثملا يف لاقي الف «ةيآلاو لوألا لاثملا يف فنصملا ريدقتك لوألاف

 ظ ( .(ُةْبِرْصَآ اَدْيَر

 ظ .لبق هنايب مدقت اك ثلاثلا لاثملا يف هريدقتك يناثلاو

EEN نيم اب نشل ولسا ماعلا ANON a 
 ظ ا

 بوجوو «هبصن بوجو :تالاح سم هل قباسلا مسالا نأ معا :ةيناثلا

 .ءاوسلا ىلع امهزاوجو «حجرأ عفرلاو امهزاوجو «حجرأ بصنلاو نيرمألا زاوجو

 .قفوملا هّللاو .تالوطملا نم هريغ وأ لصألا نم بلطي كلذ ليصفت ةفرعمو



 هب لوعفملا باب

 E N ةلضأ نإ (ون اديه اير و ىذاتنلاا اينو 4

 ُهْنَع (ي) تيِنَأَو لغفلا

 اهلماع فذحي ىتلا عضاوملا نم عضوم «لادلا حتفب (ىتدانملا) (ىدانملا) :هلوق
 فرح هنع ضوعو اًيوجو لعفلا فذحف ((اَدْيَر ْوْعْدَأ) (ْدُيَر اَي) :كلوق لصأف ءايوجو

 .ءادنلا

 .هنع ضّوَعملاو ضّوعملا نيب نوعمجي 5 منال ؟ هفذح بجو امنإو

 بلاط وهو اهرسكب (يدانمل) نم زارتحالل .لادلا حتفب (ىتانملا) دييقتو
 .لابقإلا

 .(اقلطم هلابقإ بولطملا) :ةغل ىدانملاو

 .لوألاف « (اريدقت وأ ةاطفل وعدأ ا بئان فرب هلابقإ بولطملا) :احالطصاو

 وحنو (ىَسْنِع ير ميِرَم َي) ]1> :نارمع لآ] هه ٍبنكْل هاتي # :وحن شكلا رهو

 .كلذ

 55 ُضِرْعغَأ 52 فو ]6 :ميهاربإ] چ اعد E اَسيَر © :وحن يناثلاو

RE EE 

 ءءايلا نوكسو ةزمهطلا حتفب ياو .ةزمهلا .:ىه يو « ةتس اهب ىداني يلا فورحلاو

 6 551 :لوقتو ءاهيف ةزمهلا رصقب (ُدْيَر )و (دْنَرَأ) :لوقت « نيتدودمتو نيتروصقم

 دنع ةصتخم ةريخألا هذهو ء(اَوَو ءاَيَهَو ءاّيأو ءاّي)و ءاههيف ةزمحلا دم (ُديَر ْينآ)و ع
 ادلواو) وح هم عجوتملا وأ هيلع تي ءادن) :يهو «ةبدنلاب روهمج لاو هيوبيس

 ُةاَسْأَراَو)

 اَهْبَعَأو «ديعبلا ءادنل فرحألا ةيقبو «بيرقلا ءادنل ناتروصقملا (ْيَأو «ٌةزمحلاف)
 باب يو اهنا ءاَيّيأو «ىلاعت هللا ما ءادنب صتخت ذإ «بابلا مأ اهنأل ؟(اي)

 .اهريغ فذحلا دنع ردي و .(ةثاغتسالا



 ةيمورجآلا ةممتم ع ةيهبلا ةردلا

 لاو «ةَدوْصَقَملا E علا لا :عاوتأ 00 يداتملاو

 فاصملاب e ا «ةدوضصقَملا 9

1 ETدا لو ناكر 0 نايك ةةوضتلا  

 ظ ( ( :باّرغإلا

 1 0 انو عا ِنْيَدَرْفُم اناَك ْنِإ مَّصلا َلَع نايب ظ

 اي) :ُوْحَخ لاس ِثنَوَم عنج وأ ء(ُلاَجِر اَيَو ُدوُيُر اَي) :ۇخ رست حج

 .(ُبِرْك ْيِدْعَم اي) :ُوْحن اًيِجْرَم اًبَكَرُم وأ 2(ٌتاَلْسُم

 ."”(ِناَلْجَر يو ر اَي) :خن ةا يف ٍفِلألا ىلع ِناَيَئْبُيَو

 ." (َنوُدْبَر اَي) وحن عملا يف واولا لغو
 زولك ةكرشلا ف ارتا دوو و ا ةقالكلاو

 CN OE yT ‹(يِدّيپ الجر اَي) :ىّمْعألا

 ,(ِداَبِعْلاِ بحت يَ الج اعلاط اَيَو ُهُهْجَو اَنَسَح اي) E ٍفاَضُمْلاِب

 ناكر نفاخ اع E 0 يمت يح (ل) با َمَّدَعَتَو

E O فاوذلا 

 :كلوق نم (ٌدْيَر)ر5 « (ءادنلا ىلع اًقباس هفيرعت ناك ام) :وه (ملعلا درفملا) :هلوق

 لر بيعت لغ ف لا لع قيم راض ادرس قاتم و تفرح 15 فاول 030
 هيلع سقو «ةدوصقم ةركن :لوقت كنأ الإ «نيعمل (َلُجَر ا) :هلثمو «(ادْيَز ر ْوْعْدَ) :هلصأ نأل

E 

 هلثمو «بصن لحم يف ةمضلا نع ةباين (فلألا ىلع ينبم «درفم ىداتم (نادْيز 4 .بارعإلا 4
 | ( > > .ةدوصقم ةركن :لوقت كنأ الإ ( ِنالُجَر 5

 هلثمو «بصن لحم يف ةمضلا نع ةباين (واول ىلع ينبم «درفم ىدانم (َنْوُدْيَر ا0 :بارعإلا ©

 .( َنْوُمِلْسُم ا2 :وحن ةدوصقملا ةركدلا



 7 يف مدقت 7 4 فال امي 7 اضم ا انه 7 0 يك 5
 ظ .عومجملا و «ىنثملاو «يجزملا بكرملا هيف لخديف «ءسنجلا يفنل يتلا ا

 .(ُلُجَر اَي) :وحن (نيعم اهب دصق يتلا») :يه :ةدوصقملا ةركنلاو

 نم دحاو اهب دصق امنإو «نيعم اهب دصقي مل يتلا» :يه :ةدوصقملا ريغ ةركنلاو

 ب ِفاَع اَي) بيطخلا لوقك «(اهدارفآ

 ظ .(هْجَولا َنَسَح ايو «(ِدْيَر َماَلُع اَي) :وحن فورعم هريغ ىلإ فاضملاو
 (هّلْغِف ادو اَي) :وحن (هانعم مات نم ءيش هب قلعت ام) :وه فاضملاب هيبشلاو

 :ةيمورج آلا بحاص لوق نم لو اذه (هب ناعفري ام لع ناف E ظ

 «( مضلا ىلع لع ناينبنف)

 اا ةلثمأك لوألاف ءاريدقت ا اًظفل : يأ (امضلا لع ناينبيف ) :هلوقو ْ

 درفم ىدانم :(ىَسْوُم) بارعإ يف لوقتو «(ِهُْيَوَبْيِس اَي)و «(ىَسْوُم اَي) :وحن :يلاثلاو

 مص ىلع ينبم درفم ىدانم :(هْيَوَ هب وبلس َوَبْيِس) يفو «رذعتلل فلألا ىلع ردقم مض ىلع ينبم

 اا ءانبلا د لحلا لاغتشا هرويك نم عنم ردقم

 اه :وهو :فاضملاب هيبشلل ةلثمأ ةثالث هذه «خلإ (..ههجو اتسح اي) :هلوقو

 ا كلذ ناك ءاوس 4( هيلإ فاضملا ىلع فاضملا فف وتک و ىلع هأئعم ففقوت

 ىلع 35 عوفرم يرو ,ةهبشم ةفص (اتسح) ناف :لوألا لاثملاك . « هن اعوفرم

 ' ظ 0 ( ظ ظ ٠ .ةيلعافلا

 ةيلوعفملا ىلع هب بوصنم (البَج)و لعاف مسا (اَعِلاَط) نإف «يناثلا لاثملاك ءاًبوصنم وأ

 رورجمو راج (دابعلاب)و .ةهبشم ةفص ([بِحَر) نإف «ثلاثلا لاثملاك ءارورجم وأ



 تا ب هيف َراَج ْمَكَتُملا ِعاَي ىلإ انام عّداتُملا ناک اَذِإ

 :فرخزلا] © ٍداَبِعي 0 ةَرْسَكْلا الا و عاجلا فح :اًهاَدْحِإ

c1۸كلا يهو ١[ :حون] © موم #9 و  

EE OEE 

 ٠۴١[. :رمزلا] " ه اوفَرَمَأ نَا < e 2 8 ءاَيلا ثان :ةكلالا

 .(اتّرْشَح اَي) :ُوْحْن اًمِلَأ ِءايلا ُبْلَقَو َةَحْنَف ةَرْسَكلا ُبْلَق :ٌةَعباَرلا

E(َماَلُغ اَي) :ْوْحَخ ِةَحْنَملاب اجلا نفل الاي . 

 ٍلْوَقَك اَروُسْكَم ناک يذلا فرحا ضو فلألا ُفْذَح :ٌةَسِداَسلا
 7 هک نجلا 2 ئر وبلا مص ا

 ناك نإ امأ «فنصملا ةلثمأ يف اك رخآلا ا یا (ىدانملا ناك اذإو) :هلوق

 تابثإ يهو ةدحاو ةغل الإ هيف سيلف (َيِضاَق اَي)و «(َياَتْق اَي) :وحن يف اك رخآلا لتعم

 لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم (ِداَبِع)و ءءادن فرح (اي) :بارعإلا (0)

 واكل :ةقضا «لوضوم سا لاو هيلا فاطم لكتلا )و .«فاضن وهو. اكا هاج
 .(ُواَوْلا) دئاعلاو «بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «لعافو لعف (اْوُفَرْسَأ)و

 (ِءاي) لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم (ُمأ)و ءءادن فرح (اي) :بارعإلا ()

 (ال)و ءهيلإ فاضم ةفوذحملا (ُءاَيَْلا)و ءفاضم وهو «ةمض اهلبق ام بلقنملا «ةفوذحملا ملكتملا

 .لعاف (ُءاَيْلا) و ءنونلا فذح همزج ةمالعو «ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (َِعْفت١و «ةيهان

 . لإ بح © :هربخو ءأدتبم (ٌنْجسلا)و «هلبق ام لثم (ُبَر) :بارعإلا



 .ءافتكالا :دملاب ءازتجالاو اهيلع ةلادلا : يأ (ةرسكلاب ءازتجالاو) :هلوقو

 ةحاصفلاو ةرثكلا يف ةيقبلا بيترتو «مهمالك يف حصفألاو (رثكألا يهو) :هلوقو

 .فنصملا بيترت ىلع

 ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم :(ِداَبِع اَي) بارعإ يف لوقتو

 وهو «ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم «ةفوذحملا ملكتملا (ِءاَي) لبق

 نأ الإ «ةثلاثلاو «ةيناثلا ةغللا يف لوقت اذكو .هيلإ فاضم ةفوذحملا (ءايلا)و «فاضم

 1 .ةحوتفمو ةنكاس ةروكذم ءايلا

 لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم :(اَنَرْسَح اَي) يف لوقتو
 .هيلإ فاضم اًقلأ ةبلقنملا (ءايلا»و «فاضم وهو ءافلأ ةبلقنملا ءايلا

 .اهيلع ةلادلا :يأ (ةحتفلاب ءازتجالاو) :هلوقو

 ها .ذاش هنكل ادراو ناك نإو اذهو :يهكافلا لاق

 ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم (َماَلُع اَي) بارعإ يف لوقتو
 ءابلا)و .فاضم وهو «ةحتفلاب اهنع أّرتجم ةفوذحم الأ ةبلقنملا مكتملا (ِءاَي) لبق

 .هيلإ فاضم ةفوذحم املأ ةبلقنملا

 نع ءافتكا درفملا ىدانملاك ريصيف :يأ (روسكم ناك يذلا فرحلا مصو) :هلوقو

 تلاوه يوب لا انام ذل[ ينا ال نأ نكي ا كل لعب ااو ا ةفاضآإا
 0 .مهوحنو «موقلاو

 ."حيرصتلا" يف اك «سنوي ءاكح (ميملا مضب يلعفت ال مآ اب :مهضعب لوقك) :هلوقو
Nae ابارك ربو EE ES 

 ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم :هوحنو (مالَغ اَي) بارعإ يف لوقتو

 ةفوذحملا (ءايلا)و «فاضم وهو «ةمض اهلبق ام بلقنملا ةفوذحملا (ءايلا) لبق ام ىلع
EYظ  



 ”ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ظ

 لا تات فضا يو 8 ةفيعض ةغللا هذهو

 \ ١ يلا ل فاَّضُملا الا 2 ناف نا
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 57 ٤١] :عرمأ كار رك ونت كا 3 0 2

 ]6 مآ * باب :يف ٍرِماَع نبأ َرْيَغ ش 4

 اق ع :5 :ٌةَماّملا

 اذا فود هك" "للا

 .ءاّيلا و ءاگلاب (يِتَبَأ اَي) مع

 يم 0( هذهو .ءايلا ةبسانل ؛ترسكو ءايلا نع اضوع :يأ (ةروسكم ءات) :هلوق

 .مهمالك يف رثكألا
 ان عب ا او ل

 فاضم ةروسكم ءات ةبلقنملا (ءايلا)و «فاضم وهو «ةروسكم ءات ةبلقنملا (ءايلا) لبق

 .ةحوتفملا ءاتلا يف هلثمو «هيلإ

 نيضوعلا نيب اًعمج :يأ (فلألاو ءاتلاب) :هلوقو

 (ءايلا) لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم :(اتَبأ اَي) يف لوقتو

 هيلإ فاضم ءات اهلبق الأ ةبلقنملا (ءايلا)و «فاضم وهو «ءات اهلبق اًفلأ ةبلقنملا

 , اعمج (ءاتلا)و :يأ (ءابلاب يتبأ اي) :هلوقو

 لوقتو

 .نيضوعلا نيب

 (ِءاي) لبق ام لع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم :هبارعإ يف

 هيلإ فاضم مكتمل (غاي)و فا وهو ماكتملا

 « هنع نولو ضوعلا نيب يب عمجلا نم اهيف امل ¢ E ةعللا هذهو

 .(اًذاَش م ئر امو ا ِءاَّملأ ني ٌعْمَجْلا :ةَكِلاَغلا) :"بكاوكلا# يف 00



 وهو هنع ا ةروص تا 5 نوهأ ةثلاثلا نأ الإ ا ناداكي آل 5

 ءايلا)

 ءةصاخ ءادنلا يف الإ لكتملا (ءاي) نع ثينأتلا (ءات) ضيوعت زوجي ال : باف
 عم حيضوتلا” نم ها EET .(تبأ ٌُتْبَآَر) الو «(تّبآ ْيَءاَج) زوجي الف

 | ( ١۱١۷۹(. /۲) “حیرصتلا

 نفقا ا ی ا ذو

 الا تاتا الإ هيف ر 0 (يِبالَغ

 ا ا ”[(هيف] ُروُجَيَف (مأ نا وأ 1 نبأ )

 ِهِلْوَف يف ةعبّسلا يف ئرق ايو اَهِحْنَفَو يلا رشک َعَم ءاّيلا فْذَح
 | .[44 :هط] 4 َمُوَنْبِي #9 :لاعَت

 :ٍرِعاَّشلا ٍلْوَقَك ايلا ُتاَبْنِإَو

0 2 2 GS ا 2 OEE [ييِدَس ٍرْهَدِل يفلح َتنأ] يسفت َقّيَمْش اَيَو يا نب اَب 

 .(اَهبف) :ظفلبف “هكاوفلا” يف امأو ««بكاوكلا» يف اذك ()

 .هيخأ ةيثرم يف رذنملا نب ةلمرح همساو ؛يئاطلا ديزوبأ هلاق «فيفخلا نم تيبلا اذه (۲)
 .نامزلا هُم ّدلإا)و «كتوم دعب ةفيلخ ينتلعج :يأ (َنَتْمَلَح )و -قيقش- ريغصت (ٌقَيَمْش :) :ةعللا
 اًريهظ يل تنك دقو «يدخو هدباكأ ديدش رهدل ينتفلخ «يسفن اخأ ايو عا نجا :ىدعملا

 .كتوم ينفلتأو ‹«كدقف ينشحو أف ءهيلإ دنتسأ اًتكرو «هيلع

 وهو «ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «فاضم ىدانم (<0)و ءءادن فرح © :بارعإلا
 غاي )و «فاضم وهو «ةبسانملل ؛ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو «هيلإ فاضم و « فاضم

 ىدانم -ريغصتلاب- (َقْيَمْش)و «ءادن فرح (ي)و «فطع فرح (فاَولا )و .هيلإ فاضم مكتملا

 ءأدتبم عفر لحم يف ريض (ىزآ)و ءلكتملا (يي) ىلإ ةفاضملا (سَْب) ىلإ فاضم
ianقلعتم ؛رورجو راج (رْهَدِل )و ءأدتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمج «لوعفمو لعاف 7  

 يف الإ ءملكتملا ءاي ىلإ فاضملا يف ءايلا تابثإ لصألاو <( يَمَأ ) يف ءايلا تابثإ :هنع هنم دهاشلا



 ةر ا ةف ىلع ااا درذلا

 ES تك 7 ا

 :هلوفك اغلا ِءايلا ٌبلقَو

 )۱( n ل E رم 1 سم هل 1 20-6 م5 يه ا( ل

 [يعَجضَم اوي ِكنَع ولخي سيلف] ييجهاو يمولت ال ع ةي اي

 فاضم (ٌمُأ)و «فاضم ىدانم (َنْبا) :هبارعإ يف لوقتو :يأ (مأ نب اي) :هلوق

 «ةرسكلاب اهنع ازتجملا ةفوذحملا (عايلا) لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو «هيلإ

 .هيلإ فام ةفوذحملا (ِءايلأ)و « فاضم (ءَأ)و

 ءايلا) تبلقف تأ ع َنْبا) لصألا نإ :ليقف اهحتف 0 امأو «ميملا رسك ىلع 0

 ورك كلذو «اهيف ا ةرثكل E نب او 5

 .هدعب يذلا اذکو هفذحبف "هكاوفلا» يف امأو «تيبلا زجع ركذب " كاوكلا» يف |! ٭
 رپ ابد : ییا

 .ةمادق نب لضفلا همساو «ىلجعلا مجنلا وبأ هلاق ءزجرلا نم تيبلا اذه )١(

 -اًعوجه عجم عجه- نم رمأ (ْئِعَجْها)و «هلذع اذإ (ُهمْوَْي ُهَماَل) ردصم (ْموْن) :ةغللا

 توكسلا همزالي مونلا نإف ؛توكسلا وهو همزال دارملاو «ليللا مونب صاخ وهف «مان ىنعمب

 .عاجطضالا عضوم (ْعَجْضَمل دشضَملا)و

 .ةخوخيشلاو ربكلا وهو اًبنذ ىلع يعدت تحبصأ هذه يتجوز نإ :رعاشلا لوقي :ىنعملا

 يا فال لوز هناك نافل ق ا ا امال يح اني عما 1 نا ناكاو
 يف علصلا نم بيرق ءاسنلا دنع بيشلاو «يسأر باشل علصأ مل ول ينإف ءاذه ىلع ينيمولت

 .ةيهاركلا

 هرج ةمالعو «هيلإ فاضم (ّ)و «فاضم ىدانم (ةَنااو ءءادن فرح (ا0 :بارعإلا

 فاضم املأ ةبلقنملا (ءاًلااو «فاضم وهو ءاّملأ ةبلقنملا مكتملا (ءاي) لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلا

 ةبطاخملا (ُءايلو «نونلا فذح همزج ةمالعو «موزجم عراضم لعف (ْوْلَتو ,ةيهان (ال)و «هيلإ

 «لعاف ةبطاخملا (ءايلو «نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف (نِيَجمل)و «ةفطاع (ُراَوْلادو «لعاف

 ((َوُه) :هريدقت «فوذحم نأشلا ريض اهمساو «خسان ا 0 (َسْيَل)و «ةيليلعت (ُءاَمْلا)و

 راج (ِكْنَع)و ؛لقثلل ؛(ِراَوْلا» ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم عراضم لعف ( ويو

 ءفاضم وهو ء(ُوُلْمَي) لعاف ا ْولْخَياِب قلعتم ءرورجمو
 ١ .هيلإ فاضم (ِءاَيْلادو

 . (ْيمَع َهَنْب اَي) هلصأ ذإ ؛ءايلا نم اهلادبإو ((ئ) يف فلألا تابثإ :هنم دهاشلا



 I E E ا اجا E «ةحيتا :ةردكلا ور هناقلا
 لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلا اهيف رجلا ةمالع )أف اذه ىلعف .(مأ نبأ ) ا اهنلع

 “حيرصتلا” يف اك كلذ ريغ ليقو «ةحتفلاب اهنع ًازتجم ةفوذحم املأ ةبلقنملا ءايلا

 .هريغو (179/5)
 ال برعلا نأل ؛ناتفيعض اهدعب يتلاو ةغللا هذهو ,خلإ (...ءايلا تابثإو) :هلوقو

 .نيتيبلا نيذه يف اك ةرورضلا يف الإ فلألا الو ءايلا نوتبثي نوداكي

$ 86 © 



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا 7 | |

 ِهِدَدَع 0 هعمل ُنِيَبملا و ِهِلِماَعِل دك ملا ةَلْصَفلا ردصمملا وهو

 :ءاسنلا] 4 یت یس ا 4 «هلماعل دك َوُمْلاَق

| a. اًب رص کک ل). cé 

 هع كف اَع عْوَتِل ُنيَبُملاَو  a:رمقلا] " © ردتقم زيزع ذخأ ٤١[  : 00م دا دوو ب هسا 00

 ارم دا كم اذ: كازرضإل كلو
e O قدا 21 0 ا 

 :ةقاحلا] 3 هدجلو هدد 5 :وحم هِلِماَع ِدَدَعِل ْنّيَبَملاَو ١5[(«

 62 هس هب 2 ى © سس 97 ر

 . (ِنيتبرص ادير ٌتْبَرَص) :َكِلْوَقَو

 ؛ اقلطم ىمعسو «تابوصنملا نم يناثلا عونلا وه اذه (قلطملا لوعفملا باي ) :هلوق

 .هعمو «هيفو هلو « هب لوعفملا وحن ‹ ليعافملا نم هريغ دبق اک ةادأب ديقي مل هنأل

 .اًقلطم ال وعفم لوؤملا عقي الف ‹ حيرصلا (ردصملا ) :هلوقو

Ca.مسا هنكل «هلماعل ادكؤم ناك نإو (ارب دم) نإف : (ًريذُم َلَو) :وڪ هر  

 .قلطم لوعفم ال لاح وهف ءردصم ال لعاف

 قلطم لوعفم (َيِلْكَت )و «هب لوعفم (ىَبوُم )و لعافو لعف للا لگ )و «ةفطاع (ُهاَوْلا ) :بارعإلا )١(
 دكؤم قلطم لوعفمو لعافو لعف هنإف برص ْتْبَّرَص ) هلثمو «ميلكتلا وهو هلماع ردصمل دكؤم

 .برضلا وهو هلماع ردصل

 عونل نيبم قلطم لوعفم اأو لويو لعافو لعف (ماَنْذَحَأ )و «ةفطاع املا ) :بارعإلا (۲)

 .(ريمأْلا بَرَص اَدْيَر ُتْبَرَط ) :هلثمو «تعن (رِدتْفُم )و «هيلإ فاضم (ِزيِزَع )و «فاضم وهو ءذخألا

 لا ريمثعو ٠ «ثينأتلل ¢اًتلا)و «ةغيصلا ريغم ضام لعف (َتَكْذ )و «ةفطاع هاَمَْلا ) :بارعإلا ©

 0 .ةفص َدِجاَو )و «ددعلل نيبم قلطم لوعفم يكد )و «لعاف بئان
1 

 .هلماع ددعل نيبم قلطم لوعفم (نښتب رص )و «لوعفمو لعافو لعف (دْيَر تهل : بارعإلا )4(



or A IIE O 
 يف ديكأت ىلع لد نإو ةلثمألا هذه يف ردصملا نإف «(ِناگبرص كْبرَص) :وحنو «(ديدش
 يف وهف «ةلضف ال ةدمع هنكل «ثلاثلا يف ددع نايبو «يناثلا يف عون نايبو «لوألا

 .ربخ ثلاثلاو يناثلا يفو «لعاف لوألا

 :عاونأ ةثالث ىلع قلطملا لوعفملا تأ أ .خلإ (...دكؤملا) :هلوقو ظ

 ىلع ةدايز ريغ نم ثدحلا نم هلماع هدافأ ام ديفي نأب هلماع دكؤي ام) :لوألا

 .هلماع ردصم دكؤيف الإو ءاردصم ناك اذإ هلماع دكؤي امتإو .(كلذ

 دكؤم وهو «قلطم لوعفم (اًبْرَص)َو ء(اَبْرَص اَدْيَر َكْبْرَط ِيبَجْعَأ) :وحن لوألاف .

 هلق اع رتل نكذطت يقوم قاطع متم( تان عااق ا تفر ةوش لاقلا نان
 . .لعفلا ةغيصب هنأل ؛هسفن لماعلل ال (ٌمايقلا) وهو هنم موهفملا

 ذاب ر العقلا ر و لع لذ. ناب ع عونا تيب انزل افلا
 ام CI SE قف وأ وقر لارج ةناررألا ترحل 1 قت عفر ةوغ

 نخ  ندهعلا 1( نازور وأ 89 ةريسلا] هك هانم و
 .لعفلا رودص ةئيه نيبي امم كلذ ريغ وأ «دوهعملا :يأ (َتّرّضلا َتْبَرَص)

 ُتْيَرَص) :وحن «( لعفلا رودص تارم ىلع لد ناب ةلماغ دوغ نست امر :تلاقلاو

 .ةيآلاكو «(ِتاَبَرَص وأ ِنْيَتَبْرَص وأ ٌةَبْرَص اَدْيَر

  .قافتاب عمجمي الو «ىبثي ال :لوألا عونلاو

 :وحن عمجيو ىنثي هنأ :حيحصلاو «فالخ هيفف :يناثلا انمار كع كلاثلاو

 .[١٠:بازحألا]# أتومظلا .هّللاي َنْويْظَيَو إم :ىلاعت هلوقو (حْئيَقلاَو نسا ٍدْيَو ْيَرَْس ُتزِي)

 ردصمل ادكؤملا قلطملا لوعفملل لاثم اذه « اًمِيِلكَت سوم هلأ َمَلُكَو # :هلوقو
 ( ٠ .ةقيقح لصح كلذ نأو «(ميلكتلا) وهو هلماع



 ”ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 9 ررقم أ (هلماعل دكؤم) :هلوق :2237/50) "يهكافلا لع نيسان” لاق

 ا ملك :ىلاعت هلرك لح كلو وجا دا وهينلا عقد. هتدئافو

 ليبق نم وهف ىسومل ميلكتلاب هرمأ ناب نامجرتب ال هتاذب هملك :يأ «« اًميِلكََت
 ها .خلإ ...يظفللا ديكأتلا

 اك طفل قمم دلفي طفل قفار ن ءيوتغتو يمل :نانَق وهو
 رَثْعَم وهف ِهلْعِف تْعَم َقْفاَو ْنِإَو 3

 .(اًنوُق
 لامي نأ ُةُبيِرْمَتَو ء«لعافلا َنِم ٍرِداَّصلا ثدحلا رشا :َوُه ا

 .(ابرص ترط)ل : و ٍلْعِفلا ٍيِرْضَت يف الا ءيجي يلا َوُه

 ُتْمَقَو ءاَدوُعَف ٌتْسَلَج) :و ٌّئ °

 يف هلعف طفل ُهْطْفَل قفاو نإ) :ردصملا نأ يأ «خلإ (...ناسق وهو) :هلوق

 .لعفلا فورح اهنيعب يه ردصملا فورح نإف (اَبْرَط ُتْبَرَص) :وحن (اًيظفل يمس فورحلا

 يلاثمك (اًيونعم يمس اهفورح .تفلتخا نأب هظفل نود هانعم قفاو نإو)

 وه اك (فوقولاو مايقلا) اذكو ءدحاو ىبعمب (دوعقلاو سولجلا) نإف ء«فنصملا

 ريغو "يهكافلا هدافأ اك اهنيب قرف مهضعبو «روهشملا

 ا ن ا الا هاه ا لك سس انإ هيسفتلا اذه: بسلا

 وهو «هريغ هيلإ بهذ ام ىلع امأو «روكذملا لعفلاب بوصنم -فنصملا يلاثم يف-

 ءاتاد اًيظفل ردصملا نوكيف هظفل نم ردقم لعفب بوصنم هنأ نم روهمجلاو هيوبيس

 ها .(اًنْوُقُو ُتْفَقَوَو ٌتْنُق)و «(اَدْوْعُق ُتْدَعَفَو ُتْسَلَج) :ريدقتلاو

 :مانللو ءدعقا :متاقلل لاقيف ءءاكتالا هب لباقي اغإ سولجلاو «مايقلا هب لباقي امنإ دوعقلا : نقل

 A OSE EE عع



 3 0 ْ _ قلطملا لوعفملا باب
 ىلع يراجلا) (ْثّدَحلا ٌمسا) :هلوق دعب مهضعب داز ءخلإ (...ثّدحلا ٌْمْسا) :هلوقو

 ظ .هفورح عيمج ىلع لمتشملا :يأ (لعفلا

 .هوحنو (برضلا)ك «(هريغب ماقلا ىنعملا) :ثدحلاب دارملا (ْثَدَحْلا ٌمْسا) :هلوقف

 ثدحلا ىلع لد نإو هنإف ءردصملا مسال جرخم (لعفلا ىلع يراجلا) :مهضعب لوقو '

 نم -لثم- (ءاطعلا)ك لعفلا فورح ضعب نع هول لعفلا ىلع يرجي ال هنكل

 س لا 2 يف يتلا ةزمهلا هنم صقن هنإف «(ءاَطَع ٌتْيَطْعَأ) :كلوق

 .(ًءاَطْغِإ ٌتْيَطْعَأ) :لوقت

 ُتْنَق) :وحن رثكألا وهو لوألاف ءهب متاقلا وأ :يأ (لعافلا نم رداصلا) :هلوقو

 .كلذ وحنو (اَضَرَم ير :وحن يناثلاو «(اًماَيِق

 .ئدتبملا مهف ىلإ ردصملا دح بيرقت :يأ (هبيرقتو) :هلوقو

 :كل ليق اذإ اك ىرخأ ةغيص ىلإ ةغيص نم هرييغت :يأ (لعفلا فيرصت) :هلوقو

 ىلإ يضاملا ةغيص نم ريغت دقف «(ابرص ُبِرْطَي َبَرَص) :لوقت كنإف ء(َتَرَص) فرم

 .ردصملا وه فيرصتلا اذه نم ثلاثلاف ءردصملا ةغيص ىلإ عراضملا ةغيص

 ر دم اا كد ا ر ا4 رد ا لاو مو اشملا رع او الا يدق

 الوأ تقطن اذإ اك ءالوأ ردصملا ءيجي دقف الإو «فرعلا يف ىرج ام بسحب وه

 ردصملاب .مث يضاملاب الوأ تقطن اذإ اك اًيناث ءيبي دقو ءاذكهو يضاملاب مث ردصملاب

 ردصملاب مث رمألاب مث عراضملاب مث يضاملاب اآلوأ تقطن اذإ اک اعبار ءيجي.دقو ءاذكهو

 ظ | ( .اذكهو

 َكِلدَو اركضم نكت ْمَل ْنِإَو قلطُملا ٍلوُعْفملا َلَع ءايش نأ تصلنا لن شش

 وغ رتشتلا نك قابلا ليس لع
2A 1 



 .[4 4 :ةقاحلا] ا ۱١۹[« TT E :ءاسنلا] 4 لیلا
 ل )ا لا € و راع , ا

 ا Ey للطي

 .(ٌةَعَرْفِم وأ اص و ا اسوس ُةبرَص) :ْوْحَخ ِتالآلا ِءاَمْسَأَكَو

 ريغ اهنأ عم ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع تبصن امنإو :يأ (اردصم نكت مل نإو) :هلوق

 ظ هيلع اهلا ينمي

 دحأ ىلإ ردصملا نع بوني ام مهضعب لصوأ «خلإ (...ةباينلا ليبس ىلع) :هلوقو

 :ءايشأ ةثالث ىلع اهنم فنصملا رضتقاو «نيرشعو

 لكف ءفنصملا يلاثمك ردصملل نيفاضم' اهنوك لاح (صْعَب)و ء(ّك) :لوألا

 لك آلْيَم اوليت اق) :لصألاو «فوذحم ردصم نع بئان قلطم لوعفم (ِلْبَملا

 ْوَلَو) لصألاو «هلثم (ِلْيِراَثألا ٌصْعَب)َو «هيلإ فاضم (ٍلْيَملااو «فاضم وهو (ِلْيَملا

 همزج ةمالعو (اَل)ب موزجم عراضم لعف (اوُليِمَت)و «ةيهان (ال)و ءةحيصف (ُهاَقْلا١ :بارعإلا ()

 الف) :ريدقتلاو «فوذحم ردصم نع بئان قلطم لوعفم (َلُك)و «لعاف (ُواَوْلا) و ءنونلا فذح

 .هيلإ فاضم (لْبَملاو ؛(ِلِبَمْلا َّلُك اْبَم اوليت

 هيف رتتسم هلعافو «ضام لعف (َلّوَفَت)١ و «عانتمال عانتما فرح (ِْوَل)و «ةفطاع (ُواَولا) :بارعإلا (۳)

 بئان قلطم لوعفم (ّصْعَب١و «لعفلاب قلعتم رورجمو راج (اَنِيَلَع)و «(وه) :هريدقت ءازاوج

 تايم وو ,(ٍليِواَقَأْلا صغ ّصْعَب َليِواَقَأ اتيَلَع َلَوَمَت ْوَلَو) :هريدقت فوذحم ردصم نع

 .هيلإ فاضم (ليِواَقَأْلا) و

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف (ُمْوُدِلْجا)و «طرشلا ىنعم نمضتملا لوصوملل ةطبار (ءاَمْلا) :بارعإلا ()

 ردصم نع بئان قلطم لوعفم (َنيِنَم)و ءهب لوعفم (ُءاَهْلا)و «لعاف (ُاَوْلا)و «نونلا

 :ةدعلل زي لج )و: ئا ادلَج) :ريدقتلاو «فوذح

 «فوذحم ردصم نع بئان قلطم لوعفم (اَطْوَس)و «لوعفمو لعافو لعف (ُهُيْيَرَص) :بارعإلا

 .هدعب ام هلثمو «هنايب حرشلا يف يتأي اك (ِطْوَس اًيْرَص) :ريدقتلاو

 3 ريب عب



 .(لئراأل ّصْعَب براق 58 لّ

 لع لد ام لكب لب ء(يضفت لك يتملكب اذه لثم يف ةباينلا صتخت ال يسب
 .(بْرَّصلا فْصِن)و ((بْرَّصلا ةَماَع)و ((ِبْرَّصلا يم هتب ُهَتَْرَص) :وحن ةيئزج وأ ةيلك

 : يأ 1 :ةبوتلا] 5 انيس هو هور ضت رض الو :ليزنتلا فو «كلذ وحنو (بّرَصلا َرْيِسِيوو
 ظ ھا .ررضلا عاونأ نم عونب

 «فوذحم ردصم نع بئان قلطم لوعفم (َيِناَث)اف فنصملا لاثمك ددعلا :يناثلا

 0 ا 00 .(َنيِناَم اًدلَج ٌمْوُدِلْجاَت١ لصألاو
 اًصَعلاَو ءِطْوَسلا)؟ لعفلل ةدوهعم نوكت نأ طرشب ءةلآلا مسا :ثلاثلاو

 «فوذح ردصم نع بئان قلطم لوعفم (اًطْؤَس)ف «(اًطْؤَس ُةثبَرَص) وخ «(ةَعرَقيلاو
 هلثمو «هماقم هدعب ام ميقأو «ردصملاو راج لا فذحف ء(ِطْؤَسِب اًبْرَص َةَنْبَرَص) :لصألاو

 .(ٌةَعَرْقِم وأ اصَع)

 :(ٌةَبَسَح ُةُقْيَرَص) :لاقي الف ءردصملا نع بنت مل لعفلل ةدوهعم ةلآلا نكت مل نإف

 اب برضلا دهعي مل هنأل ؛(اَدْوُمَع) وأ
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  ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ادن

 هيف لوعفملا باب

 .ِناَكَملا َفَرَظَو ِناَمْرلا فرط نحسملا وهو

 ؤيلا) : «(يف) ريِدقتب بوصنَملا نامّرلا مسا : وه ِنامّرلا فرط

 ( ٌءاَسَمَو ءاَحاَبَصَو و ادعو نارتو (ةَرْكُبَو و ا

 E TS «ارهشَو ا «اتيحو 0 0

 .تابوصنملا نم ثلاثلا عونلا وه اذه (هيف لوعفملا باب) :هلوق

 .حالطصالا يف ةحاشم الو (اَفْرَظ) نويرصبلا هامسو «نييفوكلل ةيمستلا هذهو

 اعبت- فنصملا اهعمج امنإ (ناكملا فرظو نامزلا فرظ ىمسملا وهو) :هلوقو

 ( .ئدتبملا ىلع رخآلاب اهدحأ هبتشي

 .((ف) :ريدقتب بوصنملا مسالا :وه) :ليق دحاو فيرعتب نيفرظلا فيرعت ديرأ اذإو

 .ناكملا مسا هب جرخ (نامزلا مسا وه) :هلوقو

 E موي ا ُمْوَي) و رورجملاو” عوفرملا هب ر (بوصنملا) :هلوقو

 .حالطصالا يف فرظ :امل لاقي الف «(ِةَعّمجلا مْوَيب ُتْحِرَف)و

 ىلع بوصنملا نامزلا مسا هب جرخف «ةيفرظلا ىلع ةلادلا :يأ (يف ريدقتب) :هلوقو

 (اَمْوَي))َو 2.1٠١ :ناسنإلا] *# ارق اَسْوْبَع اوب ار نم فا اإ 9 :وحن ء(ف) ريدقت ريغ

 .هيف عقي ملو هيلع عقو فوخلا نأل ؛هب لوعفم

 ال دق هنآل ؛اهظفل ال اهانعم ريدقت هب دارملا «(ْخِف): ريدقت ىلع :نييوحنلا لوقو

 0 مو «ةَدْنِعَو «هَدَعَب و هلق ُتْسَلَج) :وحن فورظلا ضعب ب لبق م رع حي



 موي ُتْيَلَص) :وحن ةقيقح «رخآ هيف رقتسي ءيشلا نوك ةيفرظلا : كلنا
 ( .(ةَعُمَجلا َمْوَي ثْمص) :وحن كح وأ .(ةَعْمجلا

 وب ُتُْص) :وحن ناك اروكذم «ههبش وأ لعفلا وه فرظلل بصانلا ا
 .اًبوجو وأ ءازاوج :افوذحم وأ «(ُهّللا ءاَش نإ ادع ٌرِفاَسُم اَنَأ) :وحنو ةَفَرَع

 َمْوَي ُتْمِدَق) :ريدقتلاو «(؟ٌتْمِدَق ىتَم) :كل لاق نمل (ٍسْئحْلا َمْوَي) :وحن :لوألاف
 .(ٍسئمخلا

 ٠ :يأ «(موَيلا لاقل :وحن رخ فرظلا عقو اذإ :اهنم «عضاوم هل :يناثلاو
 0 ( :(ةؤيلا ٌرقتست)

 قدصي اهنم ةدع فنصملا ركذ «ةريثك نامزلا فورظ «خلإ (...مويلا :وحن ) :هلوقو

 0 > :يهو قباسلا فيرعتلا اهيلع

e DEوحن اركنم وأ «(ٍسِئهتلا َمْوَي) وأ «(مْوَيلا ُتْقُط) :وحن ناك  
 .(سمشلا بورغ ىلإ قداصلا رجفلا عولط نم) :وهو «(امؤَي ٌتْمَص)

 نم) :يهو .(هَلْيل) وأ «(ٍةعْمجلا َهَلْيَل) وأ هليل ُتْنَكَتْغا) :وحن .(ةَلْيْلْلا) (؟
 ي ا لا ا بورغ

 نيونتلاف «همدعو نيونتلاب (ٌةَوْدَع) وأ «(ِتْبَسلا ودع َكُنْرُر) :وحن «(ًةَوذَع) (
 ثينأتلاو ةيملعلل عنملا ىلع همدعو «(َناَك موي ّيَأ َةَوْذَع) :ذئنيح ىنعملاو «فرصلا ىلع
 عولط ىلإ حبصلا ةالص نم) :يهو (ِنّيَعُم موي َةَوْذَُع) :ذئنيح ىنعملاو .«فلأ ريغب
 ظ ظ .(سمشلا

 مدقت اک «همدعو نيونتلاب (ٌةَركب)وأ «(سييخلا ًةَرَكُب ٌتْرَفاَس) :وحن : (ةَرْكب) (؟
 نم ليقو «حيحصلا ىلع رجفلا عولط نم راهنلا لوأو. .«ناهنلا لوأ) قو (ةودغ) ف
 .(سمشلا عولط

 ريغب (َرَحَس) وأ .(ِةَعْمجلا ٌرَحَس) وأ «(رَحَس ْتْطَْبَتْسا) :وحن .([رَحَس) (ه



  E 5 uةيملعلل  ETنع ٠ ل (رحشلا) 0

 .(رجفلا ليبق ليللا رخآ) :وهو

 كموي دعب يذلا مويلل مسا) :وهو «(ةللا ءاس ْنِإ اَدَغ َكبرْكْأَس) :وحن «(ادَّع) (5

 ..(هيف تنأ يذلا

 :-ىلوألا ءاتلا حتفب- يهو «(ِةعُّمجلا َةَمَكَع) وأ «(ِةَمَكَع َكُّتْنِج) :وحن «(ًةَمَكَع) ١(

 لوألا ليللا فلير

 :وهو «(ِتْبّسلا َحاَبَص) وأ ء(اَحاَبص ِتْيَبلا َنِم ُتْجَرَخ) :وحن ء(اَحاَبص) (

 .(راهنلا لوأ)

 لاروزت قيمر وهوا AOR يِيْرَذ ترا

 ا ف لآ رشا

 بأ) وأ ء(ِرْهَّدلا َدَبَأ) وأ «(اَدَبَأ َراَرْمَألا بَحْصَت ال) :وحن «,(اَدَبأ) ٠١

 .(هل ةياهن ال يذلا لبقتسملا نامزلا) :وهو «(َنيِدبآلا

 :(َنْيِدِمآلا َدَمَأ) وأ ء(ِرْهَّدلا َدَمَأ) وأ ء(اَدَمأ اَدْيَر لگا ال) :وحن ء(نمأ) ١ ظ

 .(لبقتسم نمزل فرظ) :وهو

 نمزل مسا) :وهو «(ِدْيَر ٍمْوُدُك َنْيِح) وأ 2(اَنْيِح ُتْأَرَق) :وحن ء(َنْيِح) ۲

 ظ ظ .(مهبم

 دعو 4( ل11 َماَعلا) وأ .(ٌحَحعا َماَع) وأ نتاع تن عار" ةوخ هانا عودا

 .(ارهش رشع انثا وهو «ةنسلل فدارم)

 نم 8 وأ «(َناَضَمَر َرْهَش) وأ «(ارْهَش تص) وغ «(َنْهْنَك) 4

 | TTT "وأ" اموي نوثالث) :وهو «(ِةَتَّسلا

 يذ ٍرِهَّش نِي لوألا َعوُبْسألا) وأ :(اًعْوبْسُأ ا رک ا 46
 اهي 1

 كلم ريثك نبا هدافأ اك «(تبسلا اهرخآو ءدحألا اهلوأ مايأ ةعبس) :وهو ء(ةجحلا



E 7 rTء[م+ :ةبوتلا]. رب ركع اأ هلأ دنع روهنلا ةد  
 .(ةعمجلا هرخآو ةيشبلا هلوأ) : ليقو

 رع

 :هل لاقيو ءحصألا ىلع همايأ لوأ مسا هل ةيمست (ٌتْبَس ت )لاق :لوغألا لاق

 .(5605)ص ها .همايأ رخآب هل ةيمست (ةعمج ) هل

EN OT(مهبملا ی تع نك : يو )ع ءا كترظتلا) : وج . 

 َماَمَأ) :وخن «(يف) ريدقتب ُبوُصْنَملا ٍناكَملا ْمْسا َوُه ِناكَملا فَرَظَو ف

 َءاَذِحَو َءاَزِإَو «َعَمَو دعو تختو «َقْوَفَو ءَءاَرَوَو َماَدَقَو هاَمَلَخَو
 .(اًنَهَو ( مو حا و اهأنعم ٌةثالَّكلا هدهو- َءاَقلَتَو

 .نامزلا مسا هب جرخ ( ناكملا مس) :هلوق

 (ِيْيَر ُناَكَم ينَبجْعَأ) :وحن «رورجملاو «عوفرملا هب جرخ (بوصنملا :هلوقو
 .اًحالطصا فرظ :امل لاقي الف «(ِدْيَر ِناَكَم ف ٌتْسَلَج)و

 فرظ يف مدقت اك ءاقوذحم وأ ناك روكذم ءههبش وأ لعفلا هل بصانلاو

 ظ .هيلع سقف «نامزلا

 ريغ ىلع بوصنملا ناكملا مسا هب جرخف ةيفرظلا ىلع ةلادلا :يأ (يف ريدفتب) :هلوقو

 عقو بحلا نأل ؛هب لوعفم (ِدْيَر َناَكَم)َف 2(ِدْيَر َناَكَم ُتْيَبْحأ) :وحن 2(ف) :ريدقت
 .هيف عقي ملو هيلع

 .:يهو اهنم ةدع فنصملا ركذ اًضيأ ةريثك ناكملا ورك ا :وحن) :هلوقو

 :يأ (خبّشلا ماما ٌتْسَلَج) :وحن :(ماَدق) :ىتعمب وهو «-ةزمملا حتفب- (َماَمَأ) ١(

 .(ُةَماَدَق)

 .(ماّمَملا لَك ُتِيَلَص) :وحن «(ماًدف) دض وهو «(فلَح) ١(

 َفَقَو) :وحن .(فلَح) دض.وهو «-لادلا ديدشتو فاقلا مضب- (ماَدَق) (*



 ظ ةيمورجأآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 (ةُدَعلا 3 ا

 يتأي دقو «(ماَمإلا َءاَرَو ٌتْمَقَو) :وحن «(لَح)ل فدارم وهو «دملاب (ءاَرَو) (5

 .(ْمُهَماَمَأ) :يأ ء[04 :فهكلا] كيم ميو اَ 9 :ىلاعت هلوقك (ماَمَأ) :ىنعمب

NEEL ONS UG 

N RE E DET EE 

 .هنم اًبيرق :يأ (ِديَر َدْنِع ٌتْسَلَج) :وحن (ناكملا نم برق امل مسا) :وهو «(َدْنِع) ۷

 (عاتجالا ناكل مسا) :وهو «-حصفأ حتفلاو ءاهنوكسو نيعلا حتفب- (عم) ۸

CM E(هل ابحاصم) :يأ - م . 

 ُتْسَلَج) :وحن «(ًلباًقُم) :ىنعمب وهو «-دملا عم ىلوألا ةزمحلا رسكب- (ءاَرإ) 4

 .هلباقم :يأ (ِدْيَر َءاَرِإ

 ey e :ىنعمب «-دملا عم ةمجعملا لاذلاب- (ءاَذِح) 0

 .هنم اًبيرق : يأ لز

 ١ :يأ (ِةَبْعَكلا َءاَمْلَي ٌتْسَلَج) :وحن (اَرإ) :ىنعمب «(ءاَقْلَت) 51

(ê) (1۲وحن «(ديعبلا ناكملل ةراشإ مسا) :وهو «-ةثلثلا ءاثلا حتفب- : 

 .ديعبلا ناكملا يف كانه :يأ ( ُتشَّلَج)

 اهحتفبو- «(بيرقلا ناكملل ةراشإ مسا) :وهو «-ءاملا مضب- (اَنُه) ١(

 .ةراشإلا ۴ يف رم اك (ديعبلا ناكملل) -نونلا ديدشت عم اهرسكو

 في كلذ يف قزق ال ةيفرَطلا ىلع بلا لفت ِنامّزلا ءاقثأ بر بم

 .مَهْبُملاَو ٍدوُدْعَملاَو اهني ٌصَتْخُملا
 رص

 ر ) سس ع9 و قد ر

 (سييتملا م 9 مرح ((َقَم)ِ اًاَوَج َوَج ٌعَفَي ام E ينْعَنَو ]

 .(ٌصَتْخُمْلاَو) "ةطوطخملا” يف ()



 ."[(سييتلا موي ُتْمُط) :ٌلوُقَت

 :ُلوُقَت (ِرْهَّفلاَو عويشألا)ك (ْمك)] اًباَوَج قي ام ٍدوُدْعَملاِب يغتر
Tyظ  

 ا)ك] اهني ِءْيَتِل اًباَوَج e ينْعَنَو

 انو ايف 2

 و نيش نيج

 تبجأ «(؟َتْمص َىَم) :كل ليق اذإ هنإف «ةيماهفتسالا :يأ ( تمل اًباوج) :هلوق

 .كلذ وحن وأ «(َمْوَيلا) وأ ‹(سْيمخل ا َمْوَي) :كلوقب

 تبجأ :(؟تفكتغا م :كل ليق اذإ هنإف «ةيماهفتسالا :يأ ( مل 7 :هلوقو

 .كلذ وحن وأ .(ارْهَش) وأ «(اع وْيْسأ) د

 لوقت نأك نامزلا نم ردق ىلع لديو :يأ (اهنم ءيشل اًباوج عقي الام) :هلوقو

 .كلذ وحنو (اَنَقَوَو  ٌةَعاَسَو ءانْيِح ا :( مكر هلو .(َقَم)ِب ماهفتسا ريغ خم ادم

 ES لكااجنوي " تينا ةرد ناككلا ةالأ اكو شا اى ۶
 : عاَو رک ھر

oRد اس 2 0  
 ‹ تحور «قوَف) : و لا تاهجلا عايش 3 ىلا ا

 ECs َماَمْأَو ءَلاَمْثَو ءَنيِمَيَو

 ُتْرِي) :ٌوَحَخ ءويرتلاو ْخَسْرَمْلاو ٍليِملاَك ٍريِداَقَملا ٌُءاَمْسَأ :يناَّئلاَو

 سلي ٌتْسْلَج) :ۇحخ «هلياع ٍرَّدُصَم ْنِم اقتشُم َناَك ام :ثلاٿلاو 0 6 و 2 سماه ر 0 ل نك 3 2

 ."بكاوكلا” نتم يف اذوجوم سيل (۱)

 ."هكاوفلا” نتم يف ادوجوم سيل (0)

 .(ٌبِصَتْنَي) :ظفلبف "بكاوكلا” يف امأو ."هكاوفلا”و "ةطوطخملا» يف اذك (0)

 .ناكم فرظ (ائَمَو)و «لعافو لعف (تْرِب) :بارعإلا (0



 4 IF يمص 5 د 0 :لاَعَت كل هللا لاَ ها

 ل ةياصتنا 00 ل ناما اا 7 َعاَوْنألا ةثالَلا هذه اَدذَع اَمَو

 تك َدِحْسَملا و Gg يسار ل

CCEضنا  TE E 
 و ٍطاَفْسِإَي عسوتلا لکا و اوصْنَم 00 ا د

 0 ا 0119
 .امهوحنو (ََْلَخ )و (َماَمَأرَك

 «صتخملا هلباقيو «(ايندلا رخآ ىلإ كرهظ ءارو امل مسا) :تالثم- (فلتلا)ف

 1 كلذ وحنو ءدجسملاو «ةقيدحلاو «تيبلاك «(ةروصحم دودحو ةروص هلام)

 .يتأيس امك يناثلا نود لوألا وه ةيفرلكلا ىلع بصني

 e راض 0 GM لوقف :يأ «خلإ (...قوف يو ) :هلوقو

 ٠ .(َكَْلَخ)و «(َكَماَمأ)و «(َكَلاَمْث)َو

 .تاهج تس هل نإف «ناكملا يف نئاكلا رابتعاب كلذب تسلا تاهجلا تيمسو

 0 (َدْنِع)و «(ِناکَم)و .(ِةَيِحاَت) 5 ماهبإلا ةدش يف :يأ (اههبشأ امو) :هلوقو

 و «(رکپ ناک )و 4 ةا :ثشلخ ) لو

 .هيلإ فاضم (ِييز)و « ناكم فرظ (سلخ )و « لعافو لعف يل :بارعإلا 00

 راش لعف ) ُهقَت)و .a (َناگ ) 222 0و و نأ )و ف (واَوْلا ) :بارعإلا 20

 (ذغفت)ب قلعتم رورجمو راج (اَهْنِم )و (ُنَك) :هريدقت ءابوجو هيف رتتسم هلعافو ‹ عوفرم

 هفورح فدک اإ دقو (ُدوُعَمْلا) وهو ها ردصم نم قتشم وهو « ناكم فرظ (َدِعاَفَم )و

 امو (ُدْعَفَت ) 5 ا )ل ةفص فوذحمب قلعتم رورجو راج (عمّسلِل )و .هلماع فورحو

 ١ 0 نا و ارو اهمساو (َناک ) ةلمجو «(ناگ ) ربخ اهدعب

 ‹ ضفاخلا طاقشإب عتسوتلا ىلع: بوصنم هب لوعفم كم )و «لعافو لعف e :بارعإلا (۳)

 .هدعب ام هلثمو (ِدِحْسَمْلا يف ُتْلَخَد) : و



 ۴ لدت قلا ريداقللا ءامسأ نم 5 یا 5 77 07 يل

 .(عاب ةئام) :يهو «-ةمجعملا نيغلا حتفب- CONE ةقانعف

 .كلذ ريغ ليقو ء(ةوطخ فالآ ةعبرأ) :ليملاو

 .«لايمأ ةثالث) :خسرفلاو

 .(خسارف ةعبرأ) :ديربلاو

 حرص هبو «مهبملا نم سيل عونلا اذه نأ فنصملا ةرابع رهاظ :ييمبل

 ۰ o a ناقر وقع

 a 1 لوقلا ةقيفح ةقيقحو :"روذشلا حرش” يف ماشه نبا هلاق ام حيحصلاو

 نق اصلا نأ 0 ةعقبب صتخي ال هنأ ةهج نف ماهبإلا امأ ءاصاصتخاو

 ها.نالوقلا هيف حصي اذه ىلعف «ةنيعم ةيمك ىلع هتلالد ةهج

 ورح: :ةقورخ E CE E ةلوتو

 وهو (ٌتْسَلَج) ردصم نم قتشم -الثم- (َسِلْعَتا فنصملا يلاثمك «هلماع

 ظ ظ .هلماع فورحو هفورح تدحتا دقو «(ِسْوُلُجلا)

 يفب هرج بجو اهفورح تفلتخا ناب هلماع ردصم ريغ نم اًقتشم ناك نإف

 .اًدوذش الإ (وِرْمَع بَهْذَم ُتْسَلَج) :لاقي الو «(وِرْئَع ٍبَهْذَم ين ُتْسَلَج) :وحن

 ءِدِجْسَملا ف ُتْلَخَد) :لصألاو «ةيفرظلا ىلع ال :يأ (ضفاخلا طاقسإب) :هلوقو .
 فذحي ءاعسوت هب لوعفملا ىلع اًبصُت ضفاخلا فذح الف «(ِتيببلا فا تنسو

 ش :رعاشلا لاق (ِْيَرِب) :يأ 40 تن :وحن هدعب ام بصتنيو احلا

o 0وج  

 هو وو وم و هو م وول و و و و واو و واو و و اعلاو وْعَت ملو دادس نوف

 5 4 ع د 1 7 : 0 5

 2 اًيدلاب : يأ



 | ةيمورجألا ةممثف ىلع ةيهبلا ةردلا ( | |

 و

 هلجأ نم لوعفملا باب ص

 يذلا ُبوُصْنَملا' مسالا :َوُهَو ءُهَل َلوُعْفَملاَو ِهِلْجَأل َلوُعْفَملا ىَئَسْيَو

CEEلغفْلا  TEفكل و  + 

 4م e ر ج م 22 ر

 (َكِفوٌّرْعَم ءاعتبا كتلو و

 هل ركذ دقو «تابوصنملا نم الا عونلا وه اذه 8 نم لوعفملا باب) :هلوق

 .ءامسأ ةثالث فنصملا

 .فرحلاو لعفلا هب جرخو ءردصملا :يأ (مسالا وهو) :هلوقو

 .رورجملاو عوفرملا هب جرخ (بوصنملا) :هلوقو

 .ليعافملا ةيقب هب جرخ «خلإ (...ركذي يذلا) :هلوقو

 نيب الو «مزاللاو يدعتملا نيب هلماع يف قرف ال هنأ ىلع نيلاثاب فنصملا هنو

 .هريغو فاضملا ردصملا

 يف لئاق لاق ولف «(؟َتْلَعَف َمِل) باوج يف هعوقو هل لوعفملا ةمالع :ةلئاَنذ

 ةيقب هيلع سقو «(ورْمَعِل الالْجِإ) باوجلا ناكل ؛(؟ّدْيَر َماَق َمِل) :لوألا لاثملا

 .ةلثمألا

 رے ےس ےس

 وو
2 

 ص 3 ري رص 1 أ 57 رس ب س e وع ا 8 £ م ن رت و2 ا

 قلعتم رورجمو راج (وِرْمَعِللو «هلجأل لوعفم (الالجإلو «لعافو لعف (ٌّدْيَر ماق) :بارعإلا (1)

 .(وِرْمَعِل اًنِئاَك لالخإ) :ريدقتلاو ء(الالجإلل ةفص فوذحمب أ

 (ٍوُرْغَم)و «فاضم وهو «هلجأل لوعفم (ءاَعِتْبا)و «لوعفمو لعافو لعف (َكْئْدَصَت) :بارعإلا (0

 .هيلإ فاضم (فاكلا)و «فاضم (ِفوُدْعَم)و «هيلإ فاضم



 همس
 ها ما الق الو 98 :ىلاَعَت ِهِلْوَقَكَو ِيَلاَكِملا يف َمَّدَقَت اک

 ا لا توقفت % ا ِهلْوَقَو ا رسالا

 .[576 :ةرقبلا] of ذا

 ُتِنمأَت) : زوج الو

 ةسخ هل لوعفملل طرتشا ام عيمج نأ معا ءخلإ (...اردصم هنوك طرتشيو) :هلوق

 :طورش

 00 نوكي نأ :لوألا

 ءةبهرلاو «ةبغرلاك «ةنطابلا سفنلا لاعفأ نم :يأ ءاّيبلق نوكي نأ :يناثلاو

 .كلذ وحنو «فوخلاو «ةبحملاو «لالجإلاو

 .هلبق ال ةلع نوكي نأ :ثلاثلاو

 .تقولا يف هلماع عم دحتي نأ :عبارلا

 همزج ةمالعو (اَل)ب موزجم عراضم لعف (اوُلُمَت١و «ةيهان (ال)و ءةفطاع (ُواَوْلا» :بارعإلا ()
 ن و تقلا قا و هده ا ا و نا فالح
 .هيلإ فاضم (يقالْمإ)و «هل

 (ّللا ِتاَصْرَم َءاَعِتْبإ)رو ءهيلإ فاضم (ءاَهْلا)و «لوعفمو لعافو ىلعف (ْمُهَلاَوْمَأ َنوُقِفْنُي) :باوعإلا 0
 .(َكِفوُرْعَم َءاَغِتْبا ) ا

 .لكتمل ريض نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ِرْئَسلِل)و ,لعافو لعف (ُتْنَمَأَت) :بارعإلا

 ٠ نم لاح فوذحمب قلعتم رورجيو راج (َكِتبَحَمِل)و .لوعفمو لعافو لعف (َكْتْنِج) :بارعإلا ()
 (َياَيإ)َو ءهلعاف ىلإ ردصملا ةفاضعإ نم هيلإ فاضم (فاكلا)و «فاضم َبَحَح)و «لعافلا ريمض

 .ردصمللق هب لوعفم بصن لحم يف لصفنم ريم



 1 .لعافلا يف هلماع عم دحتي نأ :سماخلا

 .ثلاثلا ريغ اهنم طرش ىلع -معأ ايف- نويوحنلا قفتي ملو

 ىلقلا ردصملا وه) :لاقف «ةسمخلا هطورشل عماج فيرعتب مهضعب 000
 . (لعافلاو نامزلا يف هكراش ثدحل للعلا

 ركُذ «يبلق ءردصم -الثم- (لالجإلا)ف «طورشلا هذهل ةعماج فنصملا ةلثمأو

 وهو دحاو 2 لعافو هلعافو «دحاو مايقلا تقوو هتقوو «مايقلا ةلع نايبل

 | .ةلثمألا نم هريغ هيلع سقو دنر

 .رفسلا نمز ىلع مدقتم بهأتلا نمز نإف ا (نامزلا داحا مدعل) :هلوقو

 يف رفاسملا اهجاتحي يتلا ةدعلا يهو -ةزمحلا مضب- ةبهألا نم ذوخأم :بهأتلاو

 .هوحنو دازلاك هرفس

 وه ردصملا لعافو مكتملا وه ءيجملا لعاف نإف :يأ (لعافلا داحتا مدعل) :هلوقو ظ

 > ااا

 سلا اجا قم ئا (لَسَعلاَو نْمّسلل َكْتْمِح) :كلوق ةيردصملا دقف ام لاثمو

E 

 .اهلجأ نم :يأ (ةَباتكلاَو ٍةَءاَرَقْلِل َكُقِْح) :كلوق ةيبلقلا دقف ام لاثمو

 .هيف ليلعت ال ذإ ؛(اَبْرَص َتْبَرَص) :كلوق يللا دقف ام لاثمو

 طورشلا نم طرش لتخا اذإ هنأ معا .خلإ (...ماللاب هرج بجي ل :هلوقو

 ام اهوحنو ماللا وهو ليلعتلا فرحب هرج طرشلا كلذ ربتعا نم دنع خو 0 ةفنقتملا ظ

 ف ٌةَأَرْما َراَثلا ِتَلَخَد » :وحن .(ين)و ء(فاكلا)و «(ني)و «(ءابلا)ك ليلعتلا ىلع لدي

 .ةيردصملا وه لاثملا اذه يف لتخا يذلاو .ءةره ببسي :ىأ "04و

 . كلير ةريره يبأ نع (7747) مسمو )77١48(2 يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم ثيدحلا 00



 لب هل 57 ا e هبصن بجي ال هل TT نأ 1 لع 707

 وأ «(لأب) لحم وأ ء(ةفاضإلا)و (ْلأ) نم اًدرجم ناك ءاوس «ليلعتلا فرحب هرج زوجي
 ريغ نمو «(ِْعلا يف ٌةَبْغَر ُتْئَرَتْغا) :وحن «بصنلا لوألا يف رثكألا نأ الإ ءافاضم
 ( ۰ :رغاهلا لوق رك الا

 زمني وِئِرِصات اوُنْوُكَت نَمَو  زيُج ْمُكِيِف ٍةَبْعَرِل مُكَمَأ نَم
 اغلا لوقا رثكألا ريغ نو ابدال نبا تْيَرَع) :وخخ رجلا يناثلا فو

 57 هوس جم  ءاطكتتولا نول رواستلا ةليفن

 .(ِنْبجلا .ٍلْجَأل ُدْعَم 3 :يأ هل لوعفم -

E RESETف معي . نولعج 3“  

 ENE CARE ٍقِعْوَصلا نم مهنا

NES U ل 



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع رل

 ا انج 0 واو َدْعَب 2 ىذلا ُبوُصْنَملا إلا :ّوُهَو

 و يعم هيف مشا وأ 4 اهيف ِةَلْمْجي اًوُيْسَم ُلْعِفْلا ُهَعَم َلِعُف |

 e TNE 4 يتلو يارا تاق نوع رول
198 0 

 عونلا وه اذهو «هتبحاصمب لعافلا لعف دجو يذلا ىا (هعم لوعفملا باب) :هلوق

 ھا اهرخآ لعج ااو ¿ةف | ليعافملا ةماخ وهو تايوصنملا نم را

 فالخم واولا وهو هب ظوفلم فرح 5 الإ هيلإ لصي ال لماعلا 0 :يناثلاو

 .ليوات امضا الوب ةلج الو الخف ثوكي الف ويه :يأ (مسالا وهو) :هلوقو

 كرير ركوب 4( تونك ببن (نللا تورنتو GG و يرق

 لاثملا يف ةلخاد اهنأ الإ (عم) :ىنعمب تناك نإو اههيف (َواولا) نإف «(ٌةَعِلاَط شسْمَّشلاَ
 اا ع ا ا و لع اقل قوي هلت لع ا 13 ا

 (واولا)پ ال «هفورحو هانعم هيف ام وأ لعف نم هقبس امب :يأ (بوصنملا) :هلوقو

 .رورجملاو عوفرملا هب جرخف «مهضعبل اقالخ

 :(عَم) دعب عقاولا مسالاو «ليعافملا ةيقب هب جرخ (واو دعب ركذي يذلا) :هلوقو

 :هلثمو « ةعم لوعفم (َسْيَجْلا)و .ةيعملا واو (ْواَوْلا)و ‹ لعافو لعف (*يألا َءاَح) :بارعإلا 6

 E و انا ىوتشلا)

 هعمل عفت لاو علا واو (زاولا)ؤ, < )و د 0 )ارعا 85



I ON ES ERT 

 .هبايث عم : :يأ باتش َدْبَعلا | كغب)و ((وِرْمَع َعَم در ةاك :وحن ةبحاصملا (ءاب)و

 .اصن ةيعملا ديفت يتلا : يأ (عم :ىنعمب واو دعب) :هلوقو

 «(ِءاَم َعَم) :يأ (َءاَمَو الَسَع ٌتْجَرَم) :وحن فطعلا درجمل يتلا واولا هب جرخف

 نم ةيعملا تديفتساو «فطعلا درجمل يه امنإو ةيعملل تسيل لاثملا اذه يف (ٌواولا)ف
 .(َتْجَرَم) وهو لماعلا

 .اهتبحاصمب لعفلا لعف يتلا تاذلا نايبل :يأ (لعفلا هعم لعف نم نايبل) :هلوقو

 لمعي لماع هقبسي نأ هعم لوعفملا طرش نأ :يأ .خلإ (...ةلمجب اًقوبسم) :هلوقو

 خيرص سا (شیج لاف ء(َشّبَلاَو ُرْيِمُأْلا َءاج) :يف امك لعف امإ بصنلا هيف

 .هدعب يذلا لاثملا اذكو «لعفلاب بوصنم

 بوصنم «ٌحيربح سا (لْيتلااف ثلاثلا لائملاك ءهفورحو لعفلا ىنعم هيف مسا وأ

 ا شوب کو )رر عملا يف ا ع راك
 .(ارلا)و «(ايلا)و

 (ُهَتَعْبَصَو لُجَر ّلُك) :لاقي الف ((ةتَعْبَصَو لُجَر لكل و ينا مللا و ذاف

 .هفورحو لعفلا ىنعم هيف مساب الو لعفب قبسي مل هنأل ؛هتعيض عم :يأ

 ام. ەم ناو 4 (كاَنأَو كَ اَذَه) :لاقي الف (َكِنِبَأَو َكَل اَّذَه) :وحن يف الو

 (َكَل)و يشأ :ىنعمب ()و هيأ :ىنعمب (غاها) نإف (َكَل اَذَه) وهو لعفلا ىنعم هيف
 | .هفورح هيف سيل هنأ الإ ءرقتسا :ىنعمب

e OT(َسْيجلاِ)ذ لعف اهيف ةلمججم قوبسملل لاثم اذه (شیجلاو  

 (َريمَألا) بحاص نم نايبل ركذو - بوصنم «حیرص (.ّمسأ وهو ءهعم لوعفم
 ظ (َمَم) :ىنعمب يتلا (واولا) دعب عقاو ٠ءيجملا يف

 دعب ام كيرشت هيف حصي هنأل ؛بجاو ال زئاج هوحنو لاثملا اذه يف بصنلاو

 .(شنجلا) 3 (ُشيِجاَو ُرْيِمَأْلا َءاَج) :لوقتف اهلبق يذلا محلا يف واولا



 5 حصي ال هنأل e هيف ل نأ الإ | بلاو الا ىوتْسا) هلثمو

 اذه ىلعف ٠ (َعَمَتْرا) دعت( ىوتشار نذل Ss .مكحلا يف اهلبق ايف (واولا) دعب ام

 .عافترالا يف هواست مل اهنأل ؛(ءلا) ىلع اًمطع (ِةَبَعَْلا) عفر حصي ال ىنعملا

 .(ةدايزلا تقو ءاملا عافترا ردق هب فرعي .سايقم) :انه ةبشخلاب دارملاو

 لعفلا ىنعم هيف مسا اهيف ةلمجب قوبسملل لاثم اذه (َلْيَلاَو ٌرْئاَس اَنَأ) :هلوقو

 0 اک هفورحو

 0 هريس , يف اًبحاصم ا هنأ ا امنإو 0 حصي

 .(ْنِيَرَكاَذُم يف حاَبْصِملا اًبِحاَصُم ٌتْرْكاَذ) :يأ (َعاَبْصِعلاَو ٌتِرَكاَذ) هلثمو
4 

 ارا رو ااا ماقول و ESE تب رك 8
 000 ا 07 ت رے م س ج (11 ا 0 4

 "علا فل وو < (سمشلا عولط AGE ۴ حيبقلا ن
 رسا 5 ےس

 وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو «موزجم عراضم لعف َ(َهْنَت)و «ةيهان () :بارعإلا 41)

 «لعفلاب قلعتم رورجتو راج ی نعرو 2ا دش ارجو ةف رم هلغافو ألا

 ا اهلا, 4ع لوعفم (َناَبثِإ )و ا )و

 يلا ا يعي رع واو ءةيعملل (ُمْاَوْلا)و «لعافو لعف (ْدْيَر تاَم) :بارعإلا (؟)

 ( ( ظ بلا فانت

 )و لغاف: (ى1 2010و: :«نونلا فذ ىلع ينبم 8 لعف (وُعِمْجَأ)و «ةفطاع 6اَمْلا) :بارعإلا 05

 (ُفاَك":)و «هعم لوعفم (َءاَكَرْش)و ءةيعملل (ُواَوْلا)و «هيلإ فاضم (فاكلا)و ءهب لوعفم
 ( | ا ا

 .هعم لوعفم ([َدْيَر)و «ةيعملل یاو «لعافو لعف (ْتْمُث) :بارعإلا ن



 يل اال  هعم لوعفملا باب]
Eلوألا لاكملا  E Eفعلا "  

 .لضألا ُهَنأل ٌحَجْرَأ اًهَهَبْشَأ ايفو

 د ك1 لح هجر ١ E ه2 1 يلا بفن كر ] ناز
 .نيقباسلا نيلاثملا يف هنايب مدقت امك فطعلا

eley O o a OS 
 نع يهنلا دارملا ذإ ؛دارملا ىنعملا فالخ ناكل رورجملا ىلع فطع ول هنأل ؛لاثملا اذه

 ا ف نايتإلا نع .يهنلا نع يهنلا دارلا سيلو «هايإ كنايتإ عم حيبقلا

 “ءادنلا بيج” رظناو )۲/ ١١١( ..(۸۸)ص “يعاجسلا”و

 فطعلا نأل ؛بصنلا بجو انإو «بصنلاب (ريسمشلا :عولطو ديز تامو) :هلوقو
 .توملا هب موقي ل (سمشلا عولطو) ر ف «كيورحتلا يضتقي

 بجو امنإو ء(ةكءاكرُش َعَم) :يأ «بصنلاب 4 کرو نأ اوما 88 :هلوقو

 :لوقت «تاوذلا نود يناعلاب قلعتي اغنإ ةزمهلاب (عمجأ) ظفل نآل: ؛هيفن بصنلا

 هيف ناكل ةفطاع (ّواولا) انلعج ولف «(ْناَكَرُش ُتْعَمْجأ) :لوقت الو «(ٍيأَر ُتْعَمْجأ)

 (ْمُكءاَكَرُش اؤُعِمْجَأَو نُكَرْمَأ اُعِمْجَأَف) :ذئنيح ريدقتلا نأل ؛تاوذلا يف (مَمْجَأ) لابعتسا

 .مدقت اك تاوذلا نود يناعملا يف لمعتسي امنإ وهو

 هكر يناعملا يف لمعتست اهنإف .عطقلا ةزمه نودب ىتلا (َعَمَج) فالخب اذهو

 أ ب هديڪ جَ :ىلاعت لاق «(ْياَكَرُش ُتْعَمْج)و ف ٌتْعَمَج) :لوقت

 .ىنعملل لوألا ف (عمجلف «([؟ :ةزمهلا] 3 مددعو کا عمج ىلا © و «[1۰ :هط]

 .تاذلل افلا

 دالا ف رمضلا فطعلا نسحي ال نأ لا e فعضب فطعلا نكمأ

agregar. ول NEREVب  TOLبس جبس عج ع سس مس جاوب دج  t1وسوي معجم هسا اب. >"  

Eبارعإلا : Gi; E)ىلع فوطعم ( ا .)و « ةفطاع ((.. مو ‹ لعافو لعف  ) eا عوفرم وهو  



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ا

 .ناك لصاف ىأب وأ « لصفنم ريمضب هديكوت دعب الإ لصتملا

OBE لافت ةةلؤقوي ١ 3313 E ةوغلوالاف 

 :فارعألا] ١9[.

 ےس رک رس 206 و رس ع

 كاتْوآَبا الو اَنُكحَرَشَأ 1م #9 :ىلاعت هلوقو ءاٌدْيَرَو َمويلا ٌتْمُق) :وحن يناثلاو

 ١54[. :ماعنألا]

 ا ا ةوض ن هلا نأ لإ نونا" فا ا

 يأب وأ لصفنم ريمضب هديكوت دعب الإ لصتملا عوفرملا ريمضلا ىلع فطعلا مدنع زوجي

 هيلع فطعلا حجرتي دقو) :هلوقو
 الب نكمأ دقو (واولا) € لصألا هال ؛احجار ناك امنإو «فنصملا يلاثمك فعض

 ُتْمَق) :وحن ىنعملاو ءظفللا يف فعض نع لاخ وه ام :يأ (|مههبشأ اميفو) :هلوقو

© © © 



 ِهْجَولا بْصتب (ُةَهْجَو ٌنَسَح ٌدْيَر) :وْحَنَف هب ٍلوُعفَملاَب ُةَبْشُملا ا

 هفيرعتو تابوصنملا نم سداسلا عونلا وه اذه (هب لوعفملاب هبشملا امأو) :هلوق

 .فنصملا لاثمك (دحاول يدعتملا لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلاب بوصنملا مسالا وه) :هنأ

Eلمع لمعت لعافلا مساب ةهبشم ةفص وهو « هربخ (ٌنَسَح )و اا  

 اهيف رتتسم ريض اهلعافو «هب لوعفملاب اهيبشت مسالا بصنتو لعافلا عفرت «لعفلا

 « هد لوعفملاب ةيبشتلا ىلع بوصنم (ةَهجَو)و 3(2ي5) ىلع دوعب (َوُه) :هريدقت ازاوج

 .هيلإ فاضم (ًءاملا)و فاضم وهو

 ةفصلا نأل ؛هب لوعفم هل لقي ملو «هب لوعفملاب هبشم بوصنملل ليق امنإو
 حتفو نيسلا مضي - (َنَسَح) وهو ء.ىدعتي ال : يأ رصاق لعف نم ةذوخأم ةهبشملا

 ام عفتري نأ ةفصلا قح ناكف ءريغ ال 3( عفرب ا ّنَسَح) :لوقت «-نونلا

 فصو يف ةغلابلا اودصق ال مهنكل دنع تکا يذلا اهلصأل اًعبت ءريغ ال اهدعب

 نأ ىضتقيل ةفصلا يف رتتسملا لا ىلإ هجولا نع دانسإلا اولوح «نسحلاب ديز

 هيبشتلا ىلع (ُةَهْجَو) بصن مث .(ّوه) : يأ (ٌنَسَح ٌدُيَر) :ليقف ءهلك همع دق نسحلا

 ظ .حيحصلا ىلع ةركن الإ نوكي ال زييمتلاو

 هللا ءاش نإ ءهعضوم يف اذه نم عسوأب «هب لوعفملاب هبشملا ىلع مالكلا يتأيسو

 ظ ا

© 8 © 



 يا رشفملا ٌبوُضْنَملا شالا :وه

 اپنم مرش CT E 0 ديو َءاَج) 0 لاقل ناما

 ١[. :صصقلا] "4 ابا
 :ىلاَعَت هِلوَقو ̀ (اجرشُم َسَرَفلا ٌتْنِكَر) ۇن ٍلوُعْفَملا َنِم وأ
 ٠ ]۷۹ :ءاسنلا] هک ا ساتل َكَنْلَسْرَأَو

 E تلا نم تيار نة

 .تايوصنملا نم عباسلا عونلا وه اذه ( لاحلا بابل هلوق

 هانعم يفو «ريكذتلا هظفل يف حصفألاو « (رش وأ ريخ نم ناسفإلا هيلع ام ):ةغل وهو

 .(ٌنَسَح ٌلاَح اَدَه) :حصفألا ريغ ىلع لوقتو ء(ُةَتَسَح ّلاَح ِهِذَه) :وحن «ثينأتلا

OADكوزلا درا عيرفلا . CEات دز فاخر " 

 أ فقيل خيرا نأ اعلم LT اينو ةليطا .لدعن ةيناثلاو
 مب عو س6

 .(رادلا 1 فرو (كدنع ارقتشُم) ا (راّدلا فر وأ .(ٌكّدنع ر َءاَج) :وحنو ‹اکح اص

 2 سورج د کی ت ee nag يب د سوو جبسم ريوس سحب يسلب

 .) نم لاح (ا5ا)و «لعافو لعف ( ٌدْيَر ءاَس) :بارعإلا ()

 .(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «ضام لعف ( ج رخ)و «ةفطاع (ٌءاَمل) :بارعإلا (5)

 0 .( جَرَ لعاف نم لاح (اًقئاَو «( جرب قلعتم رورجمو راج ( اَهْئِو
 ضرما ويمن( 8و «لوعقمو لعافو لعف ( َسَرَمْلا تيك :بارعإلا 7
 قلعتم رورجمو راج ( ساتلو ‹«لوعفمو لعافو لعف ( اسو «ةيفانختسا ( ٌواَوْل :بارعإلا 9

 .( ِناذَكل) نم لاح ( الوش)و «لعفلاب
 نم لاح ( ِنْيَبِكا)و هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو «لوعفمو لعافو لعف ( ِهْهاَدْبَع ُتيِيِ) :بارعإلا ()

 .لوعفملاو لعافلا



 .رورجملاو عوفرملا هب جرخ (بوصنملا ) :هلوقو

 .(اعرشُم ما 9 :وحن لعافلا مساو «(ِاَق اَدْيَر َكُبْرَص يبجْعَأ) :وحن ردصملاف

 مساو راجلاو فرظلاك 32 هفورح نود لعفلا ىنعم 1 نمضت ام :يلاثلاو

 ((َئاَق د و اَذَه)و «(اًسلاَج رادلا ف وأ َكَدْنِع دير ) :كلوقك «كلذ وجو «ةراشإإلا

 5 . نعم (اذ)و هجن 0 . نعم 6 امل ) اذهو 0( 9 . نعمب رورجملاو راجلاو فرظلاف

 مع 0 ال رسفم هنإف «زييمتلا هب جرخ (تائيطلا نم مهبنا ال رسفملا ) :هلوقو

 و ةكاودلا

 .ماعي مل ال :يأ رتتس رتتساو يفخ :يأ (مهبنا 0 :ةلوقو

 لَو َءاَج) :وحن تناك ةسوسحم ةفصلا يهو «ةئيه عمج (تائيطا نم ) :هلوقو

 .(اًقِداَص دَر اک : وح ةو نيع وأ کار

 وه دوهعملاو «ةغللا يف دوهعم ريغ لا ) :-لصألل اعبت- فنصملا لوق يبل
 :(0١5١)ص ؟«يدماحلا عم يوارفكلا” رظناو «هب ريبعتلا باوصلاف «(مَهْبَتسا)
 هوغو سون اقلاولا

 ةئيه نايبل ةرسفم يتأت دق لاحلا نأ :يأ .خلإ (..لعافلا نم امإ) :هلوقو

 نأل ؛هئيجم تقو هتئيط نيبم :(ٌدْيَر) نم لاح (َيِكاَر) نإف فنصملا يلاثمك لعافلا
 (َجَرَخ) لعاف نم لاح (اًفِئاَح)و «ءاج ةئيه يأ ىلع هنم معي ال (3َيَو َءاَج) :كلوق

 .هجورخ تقو هتئيط نيبم هيف رتتسملا

 ل وهو لوعفملا نم لاح (اَجَرْسُم) نإف «فنصملا يلاثمك لوعفملا ةئيه نايب وأ

 هتكيه نيبم (فاکلا) نم لاح (الْوُسَر)و «هيلع بوكرلا تقو هتئيه نيبم (َسَرْفلا)



 ' ةينمورحألا ةممتم ىلع ةيمنلا ةردلا

 ا

 وهو « لعافلا نم لا (ِنْيَبِكاَر) نإف «فنصملا لاغمك ايف |(هتئيه نايب وأ

 نر ناك يلام فلز هيا مدل وهو يا ف ا (غاتلا)

e03 59 ناو نم هنوكو  E7 7 جلا ايک  

REN 

 را 1 نيو ا ا ا ه1 يلا

 دع لاح نعت ه7 فلا 4 فو اا 3 نأ دع وک تالا

 .هيلإ (ةلملا) ةفاضإب رورجملا (َمْيِهاَرْبإ)

 حلا ره :ىلاعت هلوتر «(اقلطنم دنر اَذَه) :وحن ربخلا نم اًتصيأ يقأتو
 .حيحصلا ىلع أدتبملا نم لاحلا يتأت الو 9١[2 :ةرقبلا] * اَكَّصُم

 0 E 5 و ا ا قوبل ء و 1

 وح ةركتب لأ ةقرغملا طلب ْعَقَو ْنِإَف ةر الإ لالا نوي الو لص)

 .ادرفْنُم ا E دير َءاَج)

 ولف ءاهبحاص فيرعت بلاغلا نأل أ (ةركن الإ لاحلا نوكي الو) :هلوق

 .بارعالا ءافخ وأ اهبحاص بصن دنع تعن نأ موتل ؟ تفرع

 نم لك نأ RI ONS EE ae لبق ولت

 :(ديز)ل تحت (قفلا) وب (تكا رلا)

 (ةَدْحَولو «ريكنتلا موزل نم لاحلل رقتسا ام ىلع ةظفاحم :يأ (ةركنب لوأ) :هلوقو

 يهو ةركنب لوؤيف ريمضلا ىلإ ةفاضإلاب فرعم وهو «(دْيَر) نم لاح فنصملا لاثم يف

 مهوقو «(اًعْنِمج) ىا .(َرْيَفَعلا ءاجلا اوٌءاَج) :مهوق هلثمو ‹فنصملا لاق اک «ادرفنم

 اشم (غاهلا )و. هينا رخو 7 ن لا غا لعف (َدْيَر َءاج) :بارعإلا ()

 .(اًدرَمْتُم) :يأ ةركنب لوؤم وهو ءهيلإ



 لاحلا باب

 .اهوغو (نيرتُم) :يأ ء(لرَألاق لوألا اَوُلْخْد)
 ِتَدَب) و یقتشب قشم الوم ادِماَج عمي دقو اقسم وک ٌتلاَعلاَو 0 ر هو و بي 2 2 و هما هوو 1 7 7 ٌْ | ۶ک

 20م 0 اا أ ' مرا ٠ فاي وف
 0 و 5 تت ديب ادي هتعبو 0 0 0-7 00

 ‹-َنيضباقتم ىا

 :يأ اًقتشم نوكي نأ لاخلا يف رثكألا :يأ ا (...اًقتشم هنوك بلاغلاو) 7
 فصو وهو «لاح (اکڃاَص)ف (اًَكِحاَض ڏير َءاَج) :وحن ردصم نم اًذوخأم اًمصو

 .ةلثمألا ةيقب , هيلع سقو «(ُكِحَّصلا) وهو ردصم نم قتشم

 ال ةفصلاو «ىنعملا يف اهبحاصل ةفص اهنأل ؛قاقتشالا اهيف رثكألا ناك امنإو

 .ةقتشم الإ نوكت

 .ةلثمألاب فنصملا اهيلإ راشأ لئاسم ثالث يف كلذ رثكيو « قتشمب لوم دماج عقي دقو

E 0 us ENIS 
 .(ةَفْيِضُم) : يأ قتشمب لوؤم دماج وهو (ٌةَيِراَجْلا) ن لاخ

 .(ِدَيِب اَدَي ادبر ُهّتْعِب ٌربلا) :وحن «(نيبناجلا نم ةلعافم ىلع لدت نأ) :ةيناثلا

a a Oا  

 لاح (رجَب الجرف «ء(ااجر الجر اَوُلْشْدا) :وحن ء(بيترت ىلع لدت نأ) :ةثلاثلا
 .(َنْيِبََرَتُم) :يأ قتشمب لوؤم دماج وهو «لعافلا نم

 لوؤم دماج وهو «لاح (اَرَمَف )و «ثينأتلل (ْءاَنلا )و «لعافو لعف (ةَيِراَجلا ِتدَي) :بارعإلا )00

 .(ًةَكْيِصْم ) : يأ قتشمب

 هيفو ا (ِديي )و ل 0 نم لاح (َدي)و .«لوعفمو 0 7-0 (ةّنعب ر :بارعإلا 0

 نم لاح (الُجَر الراو «لعاف (ؤاولا)و «نونلا فذح ىلع ينبم رمأ 0 0رغا) ار
 0 هيو 0 : 1 308 | | را

 1 ظ ظ | .(َنْيِبَتَرَتُم ) :يأ قتشمب لوؤم دماج وهو «لعافلا



  Iةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 0000 ا |

 ا کک نأ راتخملاو «هوحو 0 اذه نم يناثلا 5 بصن ف اا و

 ا نم هل |(هنم ةدافتسيم ةيلاحلا نإف ؛؟لاحلا وه (هعومج نأآل ؟ لماعلاب نوع

 ظ
  7عم هم ا ةلمج َدَعَي ا مالکلا 0 لعب الإ نوحي ل 4 0

  0-6يأْرُج  REE Eُءالكلا .َنوُكَي ْنَأ مالگلا ماع
٩ 

 ليدي ل ا  O yyرک خو هرم ٍِ 0 هے

 اسا 1

 .ةلضف هنأل :يأ (مالكلا مامت دعب الإ) :هلوق

 .مالكلا ماتل ريسفت اذه (ةمات ةلمج دعب :يأ) :هلوقو

 .(ربخو اد نم وأ ‹ لعافو لعف نم ةيكرملا) : يه ةماتلا ةلمجلاو

 ةدئافلا نأل :يأ «خلإ (...اهنع اًينغتسم مالكلا نوكي نأ دارملا سيلو) :هلوقو

 ايما انام ارب رت وكوب يعمل امك يتلا ةيآلا يف ابك هركذ ىلع فقوتت دق

 لاو  Oةدوصقملا هتدئاف متت ال م نأ ىرت الأ 1 :ةاييبآلا] يل

 نودي  E.(َنيبِعاَلَو اَحَمَم)

 ُةَركك وأ ةليمَأْلا يف َمّدََت اک ةَفرْغَم الإ لالا ُتِحاَص ُنوُكَي الر |

 هيرا ف :لاعت ِهِلَْفَو "(ٌلُجَر اًسِلاَج ٍراَّدلا يف) :وْحت غرس

 و

 و
 الاد

CN - 

 ١
3 1 

  .(اَهْنَع) «هكاوفلا» يف ()
 همزج ةمالعو (ال)ب موزجم عراضم لعف (ٍِشْمَت)و «ةيهان (ال)و ءةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا (۳)

 اج 0 و و راهم ا و كلل فرح فذح

 .(شْمت) لعاف نم لاح (اَحَرَم)و «(شْمَب قلعتم رورجو

 «(لُجَر) نم لاح (اًسِلاَج)و ءمدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجيو راج (راَّدلا ين) :بارعإلا ©

 ينأي اك كلذ ريغ ليقو ءاهيلع همدقت ةركنلا نم لاحلا ءيجم غوسو «رخؤم ًادتبم (لْجَر)و

 .حرشلا يف هنايب



 ی ١ و 22 2 ر

e :5 اها  
 8 هي ف ر ر و 7

32 
44- 

 م ل

 :لاحلاب هيلع موكحم هنأل :يأ (ةفرعم الإ لاحلا بحاص نوک لوز فلوق
 دق نكل ءاّبلاغ ديفي ال لوهجملا ىلع محلا نأل ؛فيرعتلا هيلع موكحملا يف لصألاو
 ةركن ًادتبملا عقي اك ةفرعملا نم هبرقت يتلا تاغوسملا نم غوسم دوجوب ةركن نوكي
 .ربخلا ةلزنمب يهو ءأدتبملا ةلزنمب لاحلا بحاصف «غوسم

 :ةثالث انه فنصملا اهركذ ىقلا تاغوسملاو

 لاح (اًسِلاَج)َو .(ّلُجَر اًسِلاَج ٍراَّدلا يف) :وحن هبحاص ىلع لاحلا مدقت :لوألا

 ريمضلا نم لاح ليقو «هيلع همدقت هنم لاحلا ءيجم غوسو «ةركن وهو .(لُجَر) نم
 ءأدتبملا نم لاحلا ءيجم لوألا ىلع مزلي هنأل ؛بوصأ وهو فرظلا يف نكتسملا
 .(لْجَر اعِرْسُم َءاَج) :كلوق لاثملا اذه نع ينغيو «مدقت اك هعنم حيحصلاو

 «ةركن و  (ِةَعَب ر نم لاح (ًءاَوَس)ْف (ءاَوَس ماي هر

 نم لاح (ءاَوَس)و «هيلإ فاضم (مايأ)و ‹فاضم وهو «رورجمو راج | يف( :بارعإلا )١(
 .ةفاضإلاب صيصختلا كلذ غوسو «ةركن يهو (قَعَبَْأ)

 هپ لوعفم (ةَيْرَق)و .ديكوتو ةلص (ْنِم)و «لعافو لعف (اَنْكَلْمَأ)و ءةيفان (ام) :بارعإلا ()
 ةادأ للو ءدئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا روهظ نم عنم ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو
 ًادتبملا ةلمجو ءرخؤم أدتبم (َنوُرِْنُم )و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (اَهل)و ءرصح

 .يفنلا مدقت كلذ غوسو «ةركن يو (ِةَيْرَقف) نم لاح بصن لحم يف ربخلاو
 لعف (ثاك ْمَءاَج) «هريغ دوجوب ءيش دوجول ةطبار (ل)و ءةيفانعتسا (ٌواَوْلا» :بارعإلا 6

 ظفلو (ٌباَتِك)) تعن فوذحمب قلعتم رورجمو راج (هللا دنع ْنِم)و رخؤم لعافو مدقم لوعفمو
 .فصولاب هصيصخت كلذ غوسو «ةركن وهو (ٌباَتِك ) نم لاح (اًنَّدَصُم )و ؛هيلإ فاضم (هللا) ةلالجلا



 ظ ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

SEN E NL O E E a a, 
 (اعرشُم ٍلُجَر مالعا َءاَج) 0007-20 :ربخلاو ًادتبملا باب يف مدقت اك «صيصختلا

 وهو «(ٌباَتِك) نم لاح (اَقَّدَصُم)َ) «ةيآلا %4 مه َءآَج مكر # :وحن :يناثلاو

 تعن فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلا نإف ؛فصولاب هصيصخت كلذ غوسو «ةركن

 عفرب اهوأرق ءارقلا ةيقبو «ةذاش يهو «ةلبع يبأ نب ميهاربإ ةءارق هذهو «(ٌباَتِك)ل

 :(تاكك)ل تعنت هنأ لع (قّدَصَم)

 .(اعرشُم لْيوط لُجَر َءاَج) :كلوق «ةفوصوملا ةركنلا نم لاحلا ءيجم لاثمو

 آمَو # :وحن هيلع يفنلا مدقت :ثلاثلا  E:ةلمجف « 4 َنوُرْزِبُم ام
 °‘. 38 ٠ 3 ا 8 ها 0 5 ص هو هو مَ

 .يفنلا د اھو كلذ Ca. ua o . خم ؛(ِةَيْرَق ْنِم) ناك اسصت لح ىف 2 (َنْوُرْذْنَم اهل)

 ت :مهوقک < ‹ ليلق وهو ‹ عوسم الب ةركن لاحلا بحاص عقي دق :ّييسل

 .(ِهِتَدْعَق َراَدَقِم) :ىأ افلا نسكت ( خو: اق عاب

 .كلذ وحنو «(اَمرْخخ) :يأ ''(اًماَرَح ّلُجَي َلَبْقَأ) :ثيدحو

 .عنملا سنويو ليلخلا بهذمو «عومسملا ىلع سايقلا زاوج هيوبيس بهذمو

Eراجو ."”(ٍباَحّسلا نيب لالهلا ْتَبَأَو) 2 انزع: لاخلا هو  | 
Eرص ےک رس ص 0 لع  

 ِناَقَّلَعَكَيَو 0 :صصقلا] #4 دينيز يف موق ل جرف ل: 0

yyابوج ا ا وأ . 

 .مسمل ظفللاو « هتي سابع نبا نع )١١1١( لسمو ء(۱۸۳۹) يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (۱)

 (لالهلا) نم لاحب قلعتم ناكم فرظ «َنْدَب)و ءلوعفمو لعافو لعف (لالهْلا ثْيأَر) :بارعإلا ()

 .هيلإ فاضم (ٍباَحَّسلا)و «فاضم وهو «(اَرَِكْسُم) :هريدقت اًبوجو فوذحم

 0 «(وه) :هريدقت اًراوج هيف رتتسم هلعافو ءضام لعف (جرَح)و ةفطاع (املا) :بارعإلا 0

  رورجمو راج (هتَنيِز يف)و «هيلإ فاضم (ءاَهلا )و ((َجَرَخ )ب قلعتم رورجمو راج (هِمْوَ

 .هلإ :فاضم (اهلا)و ؛ (ِهِتَنيِز ف رقّتسُم) :هريدقت ابوجو فوذح عر س ) لعاف نم نع



 0 قرط ةلصلاو خلا اك :يأ .خلإ (...اًفرظ لاحلا عقيو) :هلوق

 .(َلاَلهلا) نم لاح فوذحمب قلعتم وهو «ناكم فرظ هلاثم يف (َنَب)َف ارورجمو
 لاح فوذحمب قلعتم وهو «رورجمو راج (هِتَنْيِز ِْف)و «(ِباَحّسلا َنْب ارقتشُم) :هريدقت
 .(هيتير يف ارقتشم ةَكْسَم ) :هريدقت TT ريمضلا نم

 د عضوم يف اردق نإ (ٌرِقَتْسُم)ِب ناقلعتي (رقتسا وأ رقتسمب ناقلعتيو) :هلوقو

 .ةلمجلا عضوم يف اردق نإ (ٌرمتْسا)ِبو

 .اًملطم اًئوك امهنوكل :يأ (اًبوجو نيفوذحم) :هلوقو

 نإف «ربخلاو «لوصوملا يف مدقت اى ِنْيَماَت انوكي نأ هليدعو فرظلا يف طرتشيو
 .(َكب وأ 2 دير اَذَه) :لامتي الف لاح اعقي 1 نيصقان اناك

 نم أور # ۇن ءريِمَّصلاَو واولاب َةَطِئَتْرُم ٌةَيِرْيَخ هلم يو ف
 4 و st وأ YEY] : :ةرقبلا] ' 4 فول ا ٌمِهِرتيِد

 هڪ ني ل اون واولاب ۳١[« :ةرقبلا] ا ضعبل و
۶ > Fr 2 r rd 

 ا ' # ةَبَصْع نحنو بلا ٤

 فاضم «ُءاَهْلا)و ءلعفلاب قلعتم رورجمو راج (مرايد نيرو «لعافو لعف (اوُجَرَح) را 00

 ف (واَوَلا) نم لاح (قولا م ةلمجو «هربخ (فولأ)و ءأدتبم (م)و لاخلا واو (ُواَوْلا)> و «هيل
 :نيمضلاوىارلا) انهن طانرلاو اوك 0

 ءأدتبم (ْةُكٌّصْعَب١َو «لعاف (ُوا 00 «نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف (اوطبها) :بارعإلا 0

 ةلمجلاو ءربخ (ٌةُرَع)و «(ٌوُرَعاب قلعتم رورجمو راج (ٍضْعَبِلا و .هيلإ فاضم (ُفاَكْلا)و
 ظ .(ُاَكْلا) اهنيب طبارلاو ء(واولا) نم لاح ةيمسالا

 مزجي مزاج طرش فرح (ْنإ)و .(ِهَللاَو) :هريدقت ردقم مسق باوج يف ةعقاو (ماللا) :بارعإلا 0
 (كاَوْلا)و ءرخؤم لعاف (تَّْدلا)و ءمدقم هب لوعفم (ُءاَهْلا)و ءطرشلا لعف (َلكأ)و «نيلعف
 طبارلاو «(ْتْدَّدلا> نم لاح (ٌةَبْصُع ُنْكَو) ةلمجو «هربخ (ٌةَبْصْعلو «أدتبم (َُْخ)و «لاحلا واو

 .طقف (ُواَولا) اهنيب



TFT CT E 

 ا و ١

 باب يف مدقت ام ىلع ءاهتاذ يف بذكلاو قدصلل ةلمتحم :يأ (ةيربخ) :هلوقو

 كورلا

 طبار نم امل دب الف لاح تعقو اذإ ةلمجلا نأ : يأ «خلإ (...ةلططسترم ) :هلوقو

 :ايهدعأ وأ ظيرلا ةيرهل e وازلا نإ O n ا

 ةلمج (ُْولَأ َو) ةلمج نإف «فنصملا هركذ ام ةيمسالا ةلمجلا عم اهب طبرلا لاثف

 هبحاصو لاخلا نيب 0 ,(اوُجَرَخ) يف ايوا نم لاح بصن لحم يف ةيمسا

EAE) 

 َماَق دقو) ةلمجف ا اق قو دير َءاَج) :كلوق ةيلعفلا ةلمجلا عم كلذ لاثمو

 ُْوْبَأ) يف 5 واولا)ب ةطبترم يهو «(ٌدْيَر) نم لاح (ُمْوب

 ٍضْعَبِل ْمُكُّصْعَب) :ةلمجف «فنصملا هركذ ام ةيمسالا عم طقف ريمضلاب طبرلا لاثمو

 9 ةطبترم يهو «(اؤُطِبْما) يف (واولا) نم لاح بصن لحم يف ةيمسا ةلمج (ٌوُدَع

E(تاكلا) . 

o7 
0 

 ن مل ةلمجف :(ُكَحْضَي مَ ا :كلوق «ةيلعفلا عم كلذ لاثمو

 0 يتقبل ا ولا ةطيتوم كو( 131) لا

 ُنُحَتَو) :ةلمج نإف «فنصملا هركذ ام ةيمسالا ةلمجلا عم طقف (واولا)ب طبرلا لاثمو

 الو ءطقف (واولا)ب ةطبترم يهو «(ُبْنَّذلا) نم لاح بصن لحم يف ةيمسا ةلمج (ٌةَبْصْع

 .لاحلا بحاص ىلإ هدوع مدعل ؛طبرلا يف (ُنَْت)ل لخدم

 اق 58 ةلمجف «(وُرْمَع ماَق ذق ا :ةقلوت ةةنلعفلا عم كلذ: لاسو

 .طقف (واولا)ب ةطبترم يهو ء(ٌدْيَر) نم لاح (وُدْمَع
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 .تابوصنملا نم نماثلا عونلا وه اذه (زييمتلا باب) :هلوق

 # َنوُمِرَجُمْلا ا م اورتماو # :ىلاعت لاق « (هريغ نع ءيشلا لصف) :ةغل هانعمو
 .نينمؤملا نم اولصفنا یا ٥۹[« :سز]

Ng Bo E 

 ا ر ا نک ویا ی ا ذأ ( يمال ةلرقن
 .لاحلا هيف قراف

 امأو ءازييمت عقي ال هنإف عوفرملا امأ ءرورجملاو عوفرملا هب جرخ (بوصنملا) :هلوقو

 ؛انه اًدارم سيل هنكل (ٍلاَجِر َةَناَلَث) :كلوق يف اك ارييمت عقي ناك نإو هنإف رورجملا

 .تابوصنملا يف مالكلا نرل

 e .ةمهبم تاذ وأ ههبش وأ لعف نم همدقت ام وه زييمتلل بصانلاو -
 .فنصملا مالك

 5 ا «لاحلا هب جرخف «يفخ امل :يأ «خلإ (...مهبنا ال رسفملا) :هلوقو

 .تائيا نم مهبتسا

 ..(َمَهْبَتْسا) دوهعملاو .ةغللا يف دوهعم ريغ (َمَهَبْلا) :فنصملا لوق نأ ىلع هيبنتلا مدقت دقو

 :ناعون ءزييمتلا نأ :يأ (بسنلا وأ تاوذلا نم) :هلوقو

 لمجم ۾ كبق مسا مامبإ عفر ام) وهو ءدرفملا زييمت هل  لاقيو ٠ «تاذلا زييمت :اهدحأ

 .a .(ةقيقحلا
 599 ماهبإ عفر ام) وهو 00 زييت ىمسيو «بسنلا زييت :يناثلاو

 !(ةيلغ ةقباس
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 :يهو «رومأ يف زييمتلاو لاحلا قفتي ا

 ناتعفار «ناتبوصنم «-لاحلا يف مدقتملا ىنعملاب- «ناتلضف «ناتركن «نامسا اأ

 .ماهب الل

 :رومأ يف ناقرتفيو

 .مدقت امك لاحلا فالخب اًحيرص الإ نوكي ال زييمتلا نأ :اهنم

 .تاذلا ةئيه ماهبإ رسفي هنإف «لاحلا فالخب ةبسن وأ اًناذ رسفي هنأ :اهنمو

 دقو «ةقتشم نوكت نأ لاحلا يف لصألاو ادماج نوكي نأ هيف لصألا نأ :اهنمو

 ُةيراج لا ِتَدَب)و (اًسراف ُهرَد هللوحن هيف لصألا فالخ ىلع اهنم دحاو لك ءيجي

 ظ .كلذ ريغو (اَرَمَق

 : عاونأ قير يي كفادلا#

 .(ٌةَجْعَن َنيِعْسَي ُتْكَلَمَو ءاماَلُع َنيِرْشِع E يل قا

 انفو اس امو ا ارفف :ثنزرتشا) :قللوقك رادفملا ؛يالار
Î 

 | 10 :ةلرلزلا] 4 ارْيَح وَرَ لاي ## :ۇخن رافيلا ۀبِش :كلالاَو
 .(ِةَرَذ َكاَقْنِم)ل ڙييْمَت اريح
 ا تاو اع ا ا ر رل ا ناك اه و
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 (ازخ َةّبَجَو .

 .(ًضْرَأ اشو ءاَنْمَس اَبَم) :هلثمو ءدرفم زييمت (رُي)و «هب لوعفمو لعافو لعف (اَريِفَق ٌتْيَرَْشا) :بارعإلا ()
 وهو ورو لامني ْلَمْمَي نم :ىلاعت هلوق يف «(ُلَمْعَي)ل هب لوعفم (َلاَقْثِم) :بارعإلا (

 .درفم زييمت ([َرْيَح)و «هيلإ فاضم (ِةَءَذد)و «فاضم

 زييمت (ديِرَح)و «هربخ (ئاَح)و ءأدتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا (5)و «هيبنتلل (اَهْلا> :بارعإلا ©© ٠
 0 و 72

 رح هيج و ا ْباَي) :هلثمو « درفم



 (َماَلُغ) نم الك نإف ءاموحنو فنصملا يلاثمك حيرص امإ ددعلا (ددعلا) :هلوق

 .دودعم لكل ةحلاص ددعلا ءامسأ نأ

 (مك)ذ (َتْحَلَم اَدْبَع ْمُك) :وحن ةيماهفتسالا (مك) زييمتك هنع ةيانك امإو

 .درفم زييم (ا1َدْيَع)و « مدقم هب لوعفم

 :ماسقأ ةد الث وهو .(ءيشلا ةيمك هب فرعي اني وه رادقملا (رادقملا) :هلوقو

 - (اًرُب)ف ثلاثلاك ةحاسم وأ «يناثلاك نزو وأ «لوألا لاثملاك ليك امإ هنأل

 .(اَرْيفَف) تاذ يف لصاحلا ماهبإلل عفار زييمت -الثم

 .هدعب ام هيلع سقو «ليكم لكل حلاص هنأ هيف ماهبإلا هجوو

 .هعمجو «(اعاص م لايكم) :كوكملاو «(كیكاکم ةينامت عسب لايكم) :زيفقلاو

 .ٌناَرُمَفَو هرم

(E) aS .لاقيو E O O N a= Os 

 .حصفأ لوألاو .كيديشتلاب نام :هتينثتو (ّتَّص)ك ديدشتلاب

 ايش الا حار ا یک ةةقلاراو

 كمقذ لائنيرلا نيب يهل O كنوز تونا نادل ةيشأل ةهلوقو

 نزوي ءیشل امسا سيل (ةَرَّذلا َكاَقْنِم) نال ؛ةقيقح هب نزوي ام سیلو «نزو هبش وهو

 .انفرع يف هب

 ا

 نم ديدحلا عرف (ُهتاَلادو احل زييمت (اَدْيِرَح)َف (َديدح متاخ اذه) :هلوقو

 هعرف وهف «هنم قتشم (تاَخْلا)و .«لصألا وه ديدحلا نوكيف «هنم عونصم هنأ ةهج

 ( 2 يا اه لكي هراعفكلا اذ

f 4 o | ۰ا هم ٠ 



 و
 :َدَمّسّنلا ماو ريملاو م

 اك نك رنا تطل وع ٍلِعاَملا نَع ل
 .[4 :ميرم] + ايس سأَرلا لعتشاو # :ىلاَعَت ِهِلْوَقَو (اسفن ا ريغ ف

 1١[. :رمقلا] انوع رال ارو 88 :ۇخ ٍلوُعْفَملا نَع لوح اإ
 و [۳ :قيكلا | 0 کلا كنم 6 أنآ ع اربع نع ا

E eاهر هوا  

 . و ءاقءانالا اقنل) ها

 لصأو «(ُديَر) ىلإ ببصتلا ماهبإل نيبم زييمت (اَقَرَعاَف (اًقرع ديز ببصت) :هلوق

 هيلإ فاضملا ىلإ (َقَرَع) وهو فاضملا نع دانسإلا لوحف م(ِدْيَر 00 بص مالكلا

 يأ نم ٌدْيَر) ىلإ ببصتلا ةبسن يف ماهإ لصحف ء(ّدْيَر َبَّبَصَت) :ليقف (يير) وهو
 فاضملاب َءْيِحَف ءاهنم ءيش لب اهسفنب ةببصتملا يه هتاذ نأ دارملا سيل ذإ ؛وه ةهج

 .ماهبإلا عفتراف اًزييمت لعجو العاف ناك يذلا

 ‹سفنلا يف عقوأ ارسفم هركذ مث اهبم ءيشلا ركذ نأ كلذ ىلع ثعابلاو

 كب ًاَفْفَت) :هلثمو «لعاف نع لوحم ةبسن زييمت (اًقرَع)و «لعافو لعف (ٌدْيَر ٍتّيَصَت) :بادعإلا ()
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 .(اَنَرَع ٌدْيَر َبَبَصَت) :لثم اهبارعإ ()

 .لوعفم نع لوحم زييمت (اًوْيُع)و «لوعفمو لعافو لعف (ّسْرَأْلا اَنرَجَف) :بادعإلا ١

 ةبس زييمت (لام)و «(َْيْكَأ)ب قلعتم رورجمو راج (َكْئِم)و .هربخ (ْمَيْكَأدو ءأدتبم (انأ) :بارعإلا (5)
 .ًادتبم نع لوح

 .هلبق ام لثم هبارعإ )٥(

 .لوح ريغ زييمت (اَم)و «لعافو لعف (غاتإلا ةككنا) :بارعإلا 0

 فاضم (ُءاَهْلا)و ءرخؤم أدتبم (5ٌ)و 2 ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ِهلي) :بارعإلا 0

 .لوحم ريغ زييمت (اًسرأف)و «هيلإ



 .هدعب ام هيلع

0 27 

 (َتاَط) ىنعمو «مظعو رثك ا ؛ الكا (ْاَقََت) ىنعمو (e ىنعمو

 ظ رك ا

 نيبم .لوعفم نع لوح زييمت (اَنْوُيَع)َف « 4چ انوع َصْرَأْل انَرَجَفَو :وحن هلوقو

 فاضملا ميقأو فاضملا فذحف «(يضألا َنْوْيُع اَنْرَّجَف) هلصأو «ريجفتلا ةبسن ماهبإل

 ازييمت لعجو فوذحملاب ءيجف «ةبسنلا يف ماهبإ لصحف «هباصتنا بصتناف هماقم هيلإ

 ( .ماهبإلا عفتراف

 5 يا هاب ا ل وين : وق

 عفتراف «هماقم هيلإ فاضملا ميقأو ًادتبلا فذحف «(َكِلاَم ْنِم كا لام لالا

 فوذحملاب يتأف' ءةبسنلا يف ماهإ لصحف «(َكْني كأ اَنأ) :ظفللا راصف «لصفناو

 ( .o .ماهبإلا عفتراف ازييمت لعجو

 ماهبإل نيبم ءادتبملا نع لوح زييمت امهنم لك هدعب نيلاثملا يف (اَهْجَو)و (ابآ) اذكو

 .(َكْنِم ُلَمْجَأ ُهْهْجَوَو) «(َكْنِم ْمَرْكأ ِدْنَر وُبَأ) :لصألاو «ةيلمجألا ةبسنو ةيمركألا ةبسن
 آ .مدقت ام هيف لعفف

 اذه لثم نآل ؛(َءاَم ٌءاَنِإِلا ا ءيش نع :يأ (لوحم ريغ وأ) :هلوق

 ةبسن ماهبإل نيبم «لوحم ريغ زييمت (َءاَماف لوحم ريغ اذكه ءادتبا عضو بيكرلا
 ظ 1 ( .ءالتمالا

 E O E يعيخفلا ةيلواام دعي هعرتو ناقاأر
 .بجعلا من اهل نم «لوخ رغ روق و را 54: اه

 E 26 يف -ءارلا ديدشتو ةلمهملا لادلا حتفب- (ٌَّدلا» :لئانف

 (((5) هسفن نبللا ىمسيو «(ْمك) :يأ (اَرَوْرَدَو ارد -اهمضو لادلا رسكب- ٌّوُدَيَو ردي

 راهظإل ادصق ىلاعت هللا ل ةا او هع. نداصصلا حودمملا لعف نع ةيانك وهو



 ام :يأ (اًسراف ُهرَد هّلل) :مموق ىنعف «بئاجعلا ُيِشْنُم ىلاعت هنأل ؛هنم بجعتملا

ETظ  

 بجعأ ام :يأ ءهمأ يدث نم هعضترا يذلا هنبل نم بجعتلا نوكي نأ لمتحيو

 .ةفصلا هذه يف لماكلا دلولا اذه لثم هنم لزن يذلا نبللا اذه

 | ىتفتلاب مالكلا ما دغب الإ وكي الو «ةركت الإ ريتا نوُكَي الو أ
 ( ٠ .لاخلا يف مّدَقَكُملا

 مدقت اك ةركن الإ نوكي ال -لاحلاك- زييمتلا (ةركن الإ زييمتلا نوكي الو) :هلوق

 :رعاشلا هلوقك ةركنب لوأ ةفرعملا ظفلب ءاج نإف «ةلثمألا عيمج يف

 وربع رع قدا تسلل o وع وسم ساب

 زاجأو «-حيحصلا وهو- نييرصبلا بهذم اذه «ةدئاز (لأ)ف (اًسفت) :يأ

 .تيبلا اذه رهاظب اكسمت هفيرعت نويفوكلا
 فقوت نإو «ةمات ةلمج دعب عقي نأ :يأ (مالكلا مامت دعب الإ نوكي الو) :هلوقو

 هلاق «(يِدْنِع اًنَمْرِد َنوُرْشِع) :وحن مالكلا مامت لبق عقي دقو «هيلع ةدئافلا لوصح

 ا .يهكافلا

 نذفلا ةفنملا يقترب E قيينفل :تيياتلاو سش

 .لغأ ُهّلاَو .اقلطُم ِهِلِماَع ىلع ُدييِمّتلا ُمّدَقَكَي الو ءُدَْسُملا

 ممالا كلذ وه اًدرفم ناك نإ زييمتلل بصانلا «خلإ (...زييمتلل بصانلاو) :هلوق

 .ينومشألا هلاق «فالخ الب مهبملا

 هل بلاط هنألو ؛لعافلا مساب هيبش هنأل ؛-ادماج ناك نإو- هيف هلمع حص اغنإو

 هيبش (اَْيَو ٍلْطَر) :وحنو «(ادْيَر كيراص)ب هيبش (اتزد َنْيِرْطِح) :وحنف ىنعملا يف
 .كلذ ريغ ليقو «يونعملا بلطلاو «ةيمسالا يف ([يْمَع ٍبراَّصإِ



 ل زييمتلاباب
 َباَط) :وحن «ههبش وأ لعفلا هيقفاومو هيوبيس دنع هل بصانلاف «ةبسذ ناك نإو

 ظ انزع ب قت د1 هايل دن

 الف ءاًمرصتم وأ ناك اًدماج :يأ (اقلطم هلماع ىلع زييمتلا مدقتي الو) :هلوقو

 ,(َنْوُرْنِع اًباتك يِدْنِع) :(اَسْفَت مح َباَط)و (اباک َنوُرْشِع يِدْنِع) :وحن يف لاقي
E OE o EESوهما ةيوسس  

 هيلع هميدقتف ةبسنلا يف وأ تاذلا يف لصاحلا ماهبإلا عفر زييمتلا نم ضرغلا نآل ؛حنملا

 .دوصقملا اذه يفاني

 :رعاشلا لوق يف هيلع هميدقت امأو

 ةفئا وبار ار O يو مسا هلا

 «فرصتم لعفب ةبوصنملا ا زكا ىلع انا و كلذ زاجأو «ةرورضف

 .هنم عمس اه” اكسو

 ىلع زييمتلا ميدقت زاوج ىلع عيمجلا قفتاو )٤٠١/١(: حرصملا لاق :كلئاَف

 ها .عئاضلا نبا هلاق ؛(ّدْيَر اًسفَت َباَط) :وحن مدقتم لماعلا ناك اذإ قّيمملا
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 1 وع هموم سعت سستم

 ا هس لا يي

 و
| 

2 3 3 2 4 7 

 : همنا ءانتتسإلا تاودار

 .(اّلإ) وهو قاَمئاِب فرح
 ی ا لاقت ا و ا ناار

 E وفقا وزو نييك( وطعم

 | .(ُنوُكَي 8 ب 0 ِقاَمَثاب ِنالْعِفَو

 :اهيف َلاَمُيَو (اًضاَحَو ِءاَدَعَو ءاَلَخ) َوْهَو ةَيِفْرَاَو ةّيلغفلا ىي ٌدّدَرَتُمَو

 | ظ .(اًشَحَو ءَشاَخ) ؤ

 . (ًنابثإو اًيفن اهلبق ال الاخ اهتاوخأ ىدحإ وأ (الإ) دعب روكذملا مسالا) :وهو

 يفنلا ةهج نم اهدعب ام عم فلتخي ءانثتسالا ةادأ لبق ام كح نأ :اذه ىنعمو

 (ُماَيِقلاد 3 «(اَديَر الإ ُموَقلا َماَق) :وحن ءاّيفنم اهدعب ام ناك اًنبثم ناك.نإف «تابثإلاو

 OE E E يفنم (مؤقلا)ل تبا

 .ةدحاو ةادأ اهتاغلب (ىوِس) نأ ىلع ءانب :يأ (ةينامث ءانثتسالا تاودأو) :هلوقو

 اهيلع صن نمو اهركذ نم َلَقَو اهبرغأ يه ةريخألا هذهو (ءانبك ءاوسو) :هلوقو

 .زايإ نبا ذخأ هنمو “ةياهنلا” يف زابخلا نبا هعبتو "ةجحلا» يف ىسرافلا

 يف هلاق رسكلا عم ناهجولا زوجيو .ءمضلا عم رصقتو حتفلا عم دمت اهنأ لصاحلاو

 )١417/١(. حرصملا هدافأ ها ."ىبغملا»

 .دقتنم قافتالا ركذ :يهكافلا لاق (نوكي الو سيل امهو قافتاب نالعف) :هلوقو

 مهنمو «اقلطم اهتيفرح ىلإ بهذ نم مهن .روهشم اهيف فالخلاف (َسيل) امأ



 اء

 .ةمدقملا ردص ف م دقت اک لعف اهنأ حصألاو ا «كناك اذ اع هلل نخ رف

 ؛هتيلعف ىلع اًمفتم دعي نأ نع الضف ءالعف دعي نأ نسحي الف (ُنْوَكَي ال) امأو

 زوجت دقف العف هدع نمو «ًللعف نوكي ال اهنم بكرملاو «لعفو فرح نم بكرم هنأل
 ها .مالكلا يف

 نأب فنصملا هلاق اع باجي دقو :مدقتملا يهكافلا مالك ركذ نأ دعب لدهألا لاقو

 يف لوهجملاك راص (َسَْل) ةيفرحب لوقلا نأل ؛ةيبرعلا ءالع نم رثكألا قافتا هدارم
 عم تبكر اهنأل ؛اهيلإ روظنم ريغ (ال) نإف (ُنْوُكَي ال) امأو «ةيبرعلا ءالع حالطصا
 يب فنصملا نأ لصاخلاو ءالعف عيمجلا يمسف هفرشل لعفلا اهبلغ فرح يهو «لعفلا
 نيظفللا ةيلعف نم ةيبرعلا بتك يف فورعم روهشم وه ام ىلع قافتالا نم هركذ ام

 ٠ .نيروك ذملا

 ان سةر انو افق E e درام ةهلوقو

 .ىلوآلا فلألا فذحب (اًمَح)و «ةريخألا فلألا فذحب (شاَح)و

 ناك د١ ميم لاو قمل
 2 و 2 2 و 9

 ذلا وه :ٌبَج 000 هم قد هلا لا
 رس جرس و

 E ا و کیلی 1 هو 2 رف E هلو ت یش

 ناگ اوس .ارْمَع الإ شالا 7-5 ادبر الإ مومل e كيك
 هك وعل

 (الِإو :(اوُبِرَطاِب قلعتم رورجمو راج (ُهْنِم)و «لعافو لعف (اوُبِرَش)و «ةفطاع (ُءاَقْلا) : بارعإلا (1)
 ام هلثمو «بجوم مات مالك هلبق ام هنأل ؛بصنلا بجاو ىنثتسم (59بَق)و ءءانثتسا فرح

 . عطقنم عبارلا يفو ‹ لصتم ل وألا ةثالغلا يف ء ءانثتسالا نأ الإ هذعب



 ةيمورجآلاةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 02020200000000
 پاو نيام (آئلَق)ف 2( # يلق الإ نم اُبِرَسَم # :ىلاعت هلوق وه :هلوقو

EOD هني سلا ركنلا بانا EC 

 .هدعب ام هلثمو «هيلع ههبش وأ يفن مدقت مدعل ؛بجومو
2 

 نوكي نأ ) :لصتملا ءانثتسالا «خلإ ( .. الضتف ءانثتسالا ناك ءاوس) :هلوقو

 يف (اَرْمَع)و «موقلا نم مدقتملا لاثملا يف (اَدْيَر) نإف « هنم ىنثتسملا نم اًضعب ىنثتسملا

 ا ی ا ا لاثمك هسكع عطقنملاو «سانلا نم رخآلا لاثملا

 رق يک كبارا لإ 0 ڪم 556 3 ر ْيَهَنلا

 ةءدير ةهمحر نم ا رمو 2 ُماَهْمَتْس راو

 عفرلاب (ليِلَو ءءانشتسا فرح (اّلإلو ءهب لوعفمو لعافو لعف (ةوَلعَقلو «ةيفان (ات) :بارعإلا (1)

 .لك نم ضعب لدب (ُهْوَلَعَ) يف (ِواَوْلا» نم لدب
 (ْمُكْنِي)و «ةيهانلا (ا)ب موزجم عراضم لعف (ُتِفَتلَيِرو «ةيهان (ال)و ءةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا )

 .ءانثتسا فرح الدو « لعاف (ٌدَحَأ)و .(ٌدَحأ) نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج

 .هيلإ فاضم (ُفاَكْلا)١و ءلك نم ضعب لدب (ٌّدَحأ) نم لدب عفرلاب (َكْنَأَرْما)و

 لعف (ْطَئْفَي)و ءأدتبم عفر لح يف يفنلا هانعم ماهفتسا مسا (ْنَم)و «ةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا 60

 ءإدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو (َوُه) :هريدقت اًزاوج هيف رتتسم هلعافو ‹ عوفرم عراضم

 وهو «هيلإ فاضم (تَر)و ‹فاضم (ةمحَر)و (ُطَئْفَي) قلعتم رورجمو راج (ِةَمُحَر ْنِم)و

 = لدب (ْطَنَمَي) لعاف نم لدب (َنوُناّصلاَل اا فوج Dy) «هيلأ فاضم ( اَهْلا)و « فاضم



 .[05 :رححلا]

 يف عْبّسلا يف هب رق دقو دقو دن - يبَرَع ٍلِصّتْملا ىنثتسُملا يف ٌبْصنلاو

 .# كأرتأ و 4 لیل ق
 :ْوْمَل ءَبْصَّتلا َنوُبِجوُي َنويزاجحلاق اَعِطَمْنُم ءاتثتسالا ناک نإو

 ييو ء[۷١٠ :ءاسلا] "84 لأ عاب الإ يلع نم وپ مھ امو

 .(زاه الإَو راج الإ ر ءاَق اَم) :ٌوْحَم عابتإلا 00 وجر

 ب ْمُهْسُفْنَا) عفرب ١[« :رونلا] شا لإ 06 7 5 1١ -- تو يف لادبإللا

 aE 4 ولالا 9إ دير َةَمَحَي نم ل نمو :هلوقو «ريغ هل

 ةءارق يف لك نم ضعب لدب .(ُوَّلَعَف) يف (واولا) نم لدب فنصملا لاثم يف (َلْيِلَق)و

 .حجرأ لوألاو ءرماع نبا ةءارق يف ءانثتسالا ىلع بصنلابو ءرماع نبا الإ ةعبسلا

 نباو ورمع يآ ةءارق يف لك نم ضعب لدب «(ّدَحَأ) نم لدب عفرلاب (َكئاَدْعاَدَو (

 .حجرأ لوألاو ‹نيقابلا ف ءاتسشالا بصنلابو . ريثك

 .هنم دوجأ عابتإلا ناك نإو «حيصف وه لب ءيِدَرب سيل :يأ (ديج يبرع) :هلوقو

 > .لك نم ضعب =
 رورو راج (هي)و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجو راج (ْمُهَل)و «ةيفان (ام) :بارعإلا ()

 ةمالعو ءرخؤم اف (ْلِع)و ءديكوتو ةلص فرح (ْنِم)و .(ْع) نم لاح فوذحمب قلعتم
 فرح هلو ءدئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقملا ةمضلا هعفر
 .هيلإ فاضم (ّنَّظلا)و «ةعبسلا ةءارق يف ءانثتسالا ىلع بوصنم (عابتا)و ءان

 ىلع بصنلاب راج )و «ءانثتسا فرح (لِإ)و لعافو لعف (ُمْوَمْلا َماَق) ءةيفان (م) :بارعإلا ()
 .لادبإلا ىلع عفرلاب (ُراَمح)و «نييميمتلا دنع حجرألا وهو «ءانثتسالا



 ا ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 .هنايب مدقت دق (* أرنا ١و 4 لی يل # يف عسلا يف) :هلوقو

 الإ دج اهنف ا ود نولوقيف :يأ (بصنلا نوبجوي نويزاجحلاف) :هلوقو

E NE N OLد وملاك  

 .ءانثتسالا لع (نطلا َعاَبَتا> بصق لع ةغبسلا تعما

 اك برعلا روهمج دنع لب «بسحف نييزاجحلا دنع هبصن بوجو سيل :ييبل

 .ليقع ا ا

 سم يذلا وهو اًصقات :الگلا ناگ ناو ضش

 و بتن ا e 537 بخ غ را 1 ارق ًانثتسا 0

 مَ ١ :ىلاعَت ِلْوَقَكَو رض r كوالا فئارلاك
 کھ ر 5 9 5 1

 الإ هللا لع اولوفت الو ۾ ٤ ناف لآ ا ا 1

 یھ قلاب 1 بتكيحلا لها اواي الو ١۷١[« :ءاسنلا] ی اا

 "ادي Ol E ك

 ا 3

 )١( (ماق)ب لعاف (ٌدْيَر)و «ىغلم ءانشتسا فرح لو «ضام لعف (َءاَق)و «ةيفان (اَم) :بارعإلا .

 (اّلإرَو «فرحلاب ضوفخم ثلاثلا يفو ا لوعفم هدعب يذلا لاثملا يف (اَدْيَردو

 .ىغلم ءانثتسا فرح اهيف

 .ادتبملا ربخ (ُلوُسَر)و «ىغلم ءانثتسا فرح (الإ)و ءأدتبم (ٌدَمْحُح) و «ةيفان (ام) :بارعإلا )

 فذح همزج ةمالعو «موزجم عراضم لعف (اوُوُقَت١)و «ةيهان (اَل)و ءةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا ©

 .ىغلم ءانثتسا فرح (الإلو «لعفلاب قلعتم رورجمو راج (هّللا لَعلو «لعاف (ُواَوْلا)و «نونلا
 اهر: حلا لولا يأ ترد سمعا ت :لیقو (اوُلوُقَتاِب ‹«بوصنم هب لوعفم (ّقَحْلا)و

 ظ .يهنلل لاثم هدعب يذلاو

 (باکلا)و «هب لوعفم (َلْمَأرو 4 77 :لثم (اوُنداَجُت اللو «ةيفانتتسا (ٌواَوْلا) :بارعإلا ©

 -(يه)و «لعفلاب قلعتم لع رورجمو راج (يتَّلاب)و «ىغلم ءانثتسا فرح روب هكا قاب



 غرفت دق (الإ) لبق يذلا لماعلا نأل) ؛اًعرفم يمس (ًغرفم ٠ ءانثتسا eT :هلوق

TR 

 مالك نم ىنثتسملا نأ :يأ .خلإ (...لماوعلا بسح ىلع ىنئتسملا ناك) :هلوقو

 ءاهوحن وأ ةيلعافلا ىلع عفر :نم هلبق يتلا لماوعلا بسح ىلع هبارعإ نوكي صقان

 .ضفخ وأ ءاهوحن وأ ةيلوعفملا ىلع بصنو

 4 1 الإ كير دوج رلي 5 :ىلاعت هلوقو دير اّلِإَماَق اَم) :ةيلعافلا ىلع عفرلا لاثف

 .(َةْعَي) لعاف عفر لحم يف لصفنم ريمص (َوُهذو «(َماَق) لعاف (ّديَر)ف 017١ :رثدملا]
 0 غ اع

 نك( لورا e لإ ما 0 هلوق اهريغ ىلع عفرلا لاثمو
 .(ٌدكَحم)

 الوكت لور كامن لوقو يوك DN Ea لاكن

 .(اوُْوُمَت١)ل هب لوعفم (ّقَلا)و ء(ُتْيَأَر)ل هب لوعفم (اَدْيَر)َ 4 تلا لو كا نع

ECS E OE a e.هدم  

ae) 

 E ROE O 5 ظقرشلاك) صقل ناتعو

TTع رور (َنقَّلا)و دانا وورعت وير  

 هريدقت نوكي فوذحم ماع مسا نم اهوحنو ةلثمألا هذه يف ءانثتسالا :ييبل

 اذكو ء(دْيَر الإ د اق اَم) :(دُيَر لإ مق رک ی سوقنا تسلا ايان

 (El :وح يفو »).. ا َم) ENE وك فو قابلا

NE ENE E ET 
 وه

 .(ه) دئاعلاو ء(قلا) ةلص ةلمجلاو ءهربخ (ٌنَسْحَأ)و ءأدتبم 2 =

 انآ ولدا لو ا عمر. ءارورع بلطي ايليف ام نا ؟لاثلا اذه ىف )دع ام
 .(سَسْحَأ ىه مه يلا ةَلَداَجُمْلا لإ باَتِكْلا َلْهَأ َنوُنِمْؤُمْلا



 ههبش وأ يفن ىلع لمتشي نأب :يأ (باجيإ ريغ ءالكلا نوك هطرشو) :هلوقو

 ول هنإف ءاّبلاغ هيلع فقوتم ةدئافلا لوصح نأل ؛كلذ طرتشا ا «فنصملا ةلثمأك

 ءاديز تكرتو مهلك سانلا تبرض كنأ :هانعم ناك (اَدْيَر الإ ٌتْيَرَص) :-الثم- ليق

 .نكم ديز ىلع برضلا عاقيإ نإف (اَدْيَو ال َتْبَرَص اَم) هيب فاالخب .لاحم اذهو

 ؛(ةَعْمجلا موي الإ ُثأَرَق) :وحن كلذو زاج ههبش 9 يفن نودب ةدئافلا تلصح نإف

 .حيحص ىنعم اذهو «ةعمجلا ريغ عوبسألا مايأ نم موي لك تأرق كنأ ىنعملا نأل

 لَه) :كلوق هلاثمو «ماهفتسالل لثمي 3 ‹يهنلاو «يفنلل فنصملا َلَئَم :ييبل

 :يأ 0[ :فاقحألا] *# َنوُفِسَمْل 3 الإ كهي لهم 98 :ىلاعت هلوقو «(؟ُدْيَر الإ ما

 ْوَقِساَملا وقل الإ كَل اَم)و ء(ّديَر الإ ما اَم)

 5 ل ءققاضصإلاب ڙو اھا یوسو راغب ىنفتشملاو
 0 يف ابن كييف الرو نكتشتلا ةندكشو هَقِحََتْسَي اب (یوسو

 َرْيَغ اوُماَق 5 و يف اک ٌبْصَنلاَو ٌعاَبْنإلا ُروُيَعو «' بر ىوسَو ٍدْيَز

 ديو رع َماَق ام) وئ يف ٍلِماوَعلا بس ٍناَبَرْعُيَو «(ٍْيَر ىَوِسَو ِدْيَر

 2 0 سرس ا 24 2 س0 5 2 ےس رس 0 ص

 ډيز ٍرّْيغب ترَرَم 5 (ِدْيَز یوسو ٍدْيَز َرْيَغ ْتْيَأَر اَمَو دبر یوسو

 ا یوسو

 َرَدَقُم 5 اذإو ارهاط E ناك E دم اَذِإَو

0 00 

 كلذ يف بارعإلا نم :يأ (الإب ىنثتسملا هقحتسي اب ىوسو ريغ برعيو) هلوق

 وهو «ءانثتسالا ىلع ابوجو بوصنم ءانثتسا مسا (َرْيَغاو ءلعافو لعف (اوُماَت) :بارعإلا ()

 ةردقم هيف بارعاإللا ةمالع نأ الإ .(3ِْيَز ىَوِسَو) :هلثمو «هيلإ فاضم (ِدْيزر)و «فاضم

 ظ ظ .قبس امم فرعي رهاظ ةيقبلا بارعإو ءرذعتلل

 .(اَّئاَرَغِإ) ةدايز “بكاوكلا” يف 9 .(َتْدَدَم) "ةطوطخملا» يف (؟)



 .اهيلإ هبارعإ لقتنا ىنثتسملا اهب رج امل اهنأكو «هليصفت تفرع دقو مالكلا

 "ماك اسلا مالكلا ناك اذإ اهبصن بوجو لحم «خلإ ان بجيف) هلوقو

 .لوآلا لاثملاك اًبجوم

 مات قباسلا مالكلا ناك اذإ ءانثتسالا ىلع بصنلاو «عابتإلا نيرمألا زاوج لحمو
4 3 

 و اك لَو ((ِدْيَرز یوسو «دْيَر ُرْيَع ٌدَحَأ فَ الد :وحنو يناثلا لاثملاك هاو

 .مدقت اك عابتإلا حجرألاو «(ِدْيَر ىَوِسَو ٍدْيَر َرْيَغ

  .ةلثمألا ةيقبك اصقان قياسلا مالكلا ناك اذإ لماوعلا بسح ىلع اههبارعإ لحمو

 حتف عم دملاب- (ِدْيَز اوس ُمْوَقلا َماق) :وحن : يأ خلإ ٠( . ىف وس تدم اذإو) هلوقو

 «فنصملا ةلثمأ ةيقبو (ِدْيَر ىّوس ُمْوَملا َماَق)و ‹ لبق مدقت أك «- اهرسكو فلا

 ( .روصقم مسا هنأل ؛رذعتلا هروهظ نم عنم فلألا ىلع ردقم دئنيح اهبارعإو

 ماق) ر اا ب 9
 e BT EF سْبَل ُمْوَمْل

 وهو دحاو مح هل (ُنْزُكَي 0 )د ىثتسملا : أ (...ريغ ال بوصنم) هلوق

 هلاثم ف (َسْئَل)َذ .«فنصملا يلاثمك ا( رخ هنأل ؟ هبصن بجو امنإو فلا بوجو

 مسا ىلع دوعي (َوُه) :هريدقت اًبوجو اهيف رتتسم ريمض اهمساو «(الإ) ةلزنمب ءانثتسا لعف
 (1ديز)و .(ادَيَر ُياَملا : يأ قوه َصسْيَل) :ريدقتلاو ‹ قباسلا لعفلا نم موهفملا لعافلا

 .هدعب أم هلثمو «اهربخ هنأ ىلع ابوجو بوصنم یئتسم

 اًبوجو اهيف رتتسم ريمض اهمساو «ءانثتسا لعف (َسْيل)و «لعافو لعف (ُمْوَمْلا َماَ) :بارعإلا ()

 :ريدقتلاو ءاهربخ (اَدْيَّز)و «قباسلا لعفلا نم موهفملا لعافلا مسا ىلع دوعي (َوُه) :هريدقت

 .هدعب أم هلثمو (اديَر ماعلا سيل)



 | ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةرقلا . ظ | ا

 ُمْوَمْلا َءاَق) :وَحم اب ُهْبْصَنَو هرج روع ا اََعَو E لاو 0 0 ا . رو9 ر d2 ey رس ۶

TETولو طاح  O ECR RL 

E OE ٍرت ت ٠ وو  : 
 اإ «لاعفأ يهد تدصت ْنِإَو مرج فوُرَح يه سررج ¢ دز

 رجلا الإ (اَشاَح )د علا ْعَمسُي : ] ِهيَوَبيِس نَا

 (اشاح)ب لَ الو ءُْبْضَنلا ُنّيَعَتيَف (اَلَخَو ميا 3 ل
 ا 0 ملا َءاَن١ : م

 ل َلاَقَو ¢ 46 ر ادع ام ُمْوَقلا َماَق)

 '[ُلِقاَر ةَلاَك ال ميت لُكو] ُلِطاَب هلا الخ ام ءى د لَك آلآ 9 ا ا سا تا ظ

 وو ناتو ره هلعافو ءءانثتسا لعف (الخلو «لعافو لعف (مْوَملا َماق) :ب

 (اَلَخ)ل هب لوعفم و «قباسلا لعفلا نم موهفملا لعافلا ىلع دوعي (َوُه) :ه

 ظ .(اَدْيَ ُياَمْلا الع وقل َماَق) ا

 .هدعب ام هلثمو .(الَخ)ب رورجم (ِي ٍدْيَز)و «رج فرح (اَلَخ) (ِدِب ر اَلَخ)و

 هيف رتتسم هلعافو «ءانثتسا لعف (اَدَهدو ءةيردصم (اَم)و «لعافو لعف (ُمْوَقْلا َماَق) :بارعإلا ()

 بوصنم لوؤملا ردصملاو « هب لوعفم هنأ ىلع بوصنم ىكتسم (اَدْيَر)و .(َوه) :هريدقت اًيوجو

 ٠ .حرشلا يف هنايب يتأي اك ةيفرظلا ىلع وأ لاحلا ىلع

 و يباحصلا يرماعلا ةعيبر نبا -ةدحوملا رسكو ماللا حتفب- ديبل هلاق ليوطلا نم تيبلا اذه (
 :نم تئافلا لئازلا :وه (لطابلاو .بطاخملا هيبنتل مالكلا هب حتتفي فرح (الآ) :ةغللا

 .اًعايض بهذ اذإ «-ٌّنهمضي- (اَناَلْطُيَو آل وُطُبَو الْطُب ُءْيَّشلا َلَطَب)

 .دب ال : يأ -ميم لا ب ( ةَلاَحَع و .كيلع هللا معنأ ام (ْميِعْتلاد و

 -ايندلا ميعن نم ى ميعن لكو يا ال اثق 0 ىلاعت هللا ريغ 0 07 نأ :ىدعملا

 و و ی ا 00 3 ,حاتفتسا فرح (الآ) :بارعإلا
 ىئتسم ( َهّللا) ةلالجلا| ظفلو (وه) :هريدقت ايوجو هيف راتسم هلعافو ءان لعف (الَخ)و

 ف ياي اک « ةيفرظلا وأ لاحلا ىلع بوصنم لووؤملا ردصملاو « هب لوعفم هنأ ىلع ابوجو « بوصنم

 (ال)و «هيلإ فاضم (ميعت)و ا (ٌلُك)و ‹ ةفطاع ا ءادتبملا رخ (لِطاَب)و ‹حرشلا

 .(میڃت 03 رخ ) لئازإلو «(ال) :هریدقت فوذح اهربخو ءاهمسا (َةَلاَح)و ‹ سنجلل ةيفان

 الإ )١(



 سو

 هل ثالثلا تالكلا هذهب ىنثتسملا نأ :ئأ «خلإ (...ام هبصنو هرج زوجي) :هلوق

 :ناكح

 .الاعفأ اهريدقت ىلع كلذو «بصنلا :امهدحأ

 هذه نال ؛ ناكح هل ناك امنإو «رج فورح اهريدقت ىلع كلذو رجلا :يفاثلاو

 .مدقت اک ةيفرخلاو ةيلعفلا نيب ةددرتم تالكلا

 هلعافو «ءانثتسا لعف (الَح) :-بصنلاب- (اَدْيَر اَلَخ ُمْوَّملا َماَق) :وحن يف لوقتف

 بوصنم ىنثتسم (اَدْيَر)و «(َسْيَل) يف مدقت ام لثم ء(َوُه) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم

 .هب لوعفم هنأ ىلع

 اذكو «(اَلَخ)ِب رورجم (ِدْيَررو ءرج فرح (الَح) :-رجلاب- (ِدْيَر الَخ) :وحن يفو

 لو

 مزتلا كلذلو :يأ (رجلا الإ (اشاح)ب ىنثتسملا يف عمسي مل هيوبيس نأ الإ) :هلوقو

 ظفح نمو ‹« حيحصلا وهو اهب بصنلا عمس دق هريغ نكل رجلا خواو اهتيفرح

 :رعاشلا لوق هدهاوش نمو ,ظفحي مل نم ىلع ةجح

 ِنْيَدلاَو مالِإلاب ٍةَيرَبلا لع ْمُهَلََّك هللا َّنِإَق اشرف اًماَح

 زاوج لحم نأ :يأ .خلإ (...بصنلا نيعتيف الخو ادعب ام لصتتو) :هلوقو

 نإف .ةيردصملا (اَم) مدقتت 1 ا تالكلا هذبم قثتسملا ٤ رجلاو بصنلا رال

 ءاق) :وحن لاعفألا ىلع الإ لخدت ال هذه (اَم) نأل ؛ىنشتسملا بصن بجو تمدقت

 هلعافو «ءانثتسا لعف (الَح)و ةيردصم (اَم)ف ء(اَدْيَر اَدَع اَم)و ء(اَدْيَر الَح اَم ُمْوّقلا

 ¢ هر لوعفم هنأ لع بوصنم ىكتسم ([ديز)و .(ّوه) :هريدعت ايوجو هيف راثسم

 (اَدْيَر َنْيِزواَجُم) :يأ .لاحلا ىلع بوصنم (اَم)ب كوبسملا لعفلا نم لوؤملا ردصملاو

 .طقف ردصلا ركذف “هكاوفلا” يف امأو ءهزجعو تيبلا ردص ركذ ؟بكاوكلا» يف :ّيِسبلل
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 ةيمورحألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 .(اَدْيَر اَدَع اَم) هلثمو ء(اَدْيَر ْمِيِتَرَواَجَح َتْفَو) :يأ «فاضم ريدقت ىلع ةيفرظلا ىلع وأ

 :لطخألا لوقك اًردان الإ (اًساَح)ب هذه (اَم) لصتت الو

 N aE فينو ااه قانا نتا

 3 o a & و ياس. لا ل E دا ها
 ربخو (سّيلب ةهبشملا ٍفورحلا ٌرَْبَخَو ءاَبتاَوَخَأَو (َناَك) ُرَبَخ اأو

 ؛سنجلا يفَتِل ىلا (ال) ْمْساَو ءاَتاَوَحَأَو (َّنِإ) ْمْساَو ءِةَبَراَثُملا لاعْفأ

 اَْيَلَع ماَلَكلا ينأيَسَف ُباوَتلا a ائ ُماَّلَكلا دقت

 نا ا عا نإ

 مه © ه



 ءامسألا نم: تاضوفخملا تان

 باب ضش
 ٌمِباَتَو ءةَفاَضإلاب ٌسوُمْحَحَو «ٍفْرَحلاب وقح :ةثالث ٌتاَّصوُمْخَملا 7 »| و 0َ o A$ رق 59

 يعم 8

 ر

 .ءامسألا الإ ضفخي ال ذإ ؛ زارتحالل ل عقاولا 179 ديقلا اذه (ءامسألا نم) :هلوق

 .روهشملا ىلع : يأ ( ةئالث) :هلوقو

 ف لماعلا نأ حيحصلا نال ؛ءام ال اهببس یا ( ةفاض الاب ضوفخم) :هلوقو

 :قابس اك ملا نهد اذهو فاضل وه هلا فانقملا

 ‹ةيعبتلا يه هيف لماعلا نإ لوقي نم لوق ىلع :يأ (ضوفخملل عباتو) :هلوقو

 «لدبلا ريغ يف عوبتملا يف لماعلا وه عباتلا يف لماعلا نأ حصألاو «فيعض وهو

 | .ةفاضإلاب وأ فرحلاب رجلا ىلإ عباتلا يف رجلا عجريف

 هتبرعأ نإ (َكْيِحَأر ف ء(َكِْيِخَأ ٍدْيَرِل اَذَه) :وحن فوذحم هيف لماعلاف لدبلا امأو

 .(َكِْيِخَأِل ٍدْيَرِل اَذَه) :ريدقتلاو «ةفوذحم مالب اًرورجم ناك الدب

 «ينَو «ىلَعَو «ْنَعَو ء«لِإَو «نِم)ب ُصَّمْحي اَم :َوُْه يفرح اب ُضوُمْخَملاَق ل
 Os هور e و و ٍواَوْلاَو ‹ حو ءِفاَكْلاَو 0 ءءاَبلاَو 3

 7-5 نيو كلو ۾ وح َرَمْصُملاَو ٌرِهاَظلا رج لوألا ٌةَعِبَسلاِ 00 هاو 5 هه سم هي
 رک و

 ا ل «[ ٤۸ :ةدئاملا] 2 ڪج هَل هللا ىل 1 «[۷ :بازحألا]

 «فطع فرح (واَولا)و «رج لحم ف لصتم ريمص (ْفاَكْلا)و هرج فرح (ْنِم) :بارعإلا 00

 .هرخآ لع ةرهاظلا ةرسكلا هرج ةمالعو (ْنِم)ِد رورج مسا (حوُن)و «رج فرح (ْنِم)و

 -فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو «(ّلإ)ب رورجم (هللا) ةلالجلا ظفلو ءرج فرح (ىلإ) :بارعإلا ()
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 # كلفلا ىعو رو ]11۹ :ةدئاملا] 000 اوضرو منع ا ّىضر

(Vv) (0) (O) ر ر 
 | و  9 CFT OI 4:تايراذلا] 60 ا ۲١[«

 ر

 2 هللاي اوما # ۷١[« :فرخزلا] “ےک سفن هيه ام اهِيفَم ©
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(A) 

 .هيلإ فاضم ( ُفاَكْلا)و «رخؤم أدتبم (ُعِجْرَمآو «مدقم ربخ

 دقت ام لثم بارعإلا ةيقبو ءرج لحم يف لصتم ريمض (ُءاَهْل)و ءرج فرح ( ل :بارعإلا

 ."هكاوفلا» نتم يف ةدوجوم تسيل

 عراضم 0 ( کرو «(ّمم کل ِهّللاَو) :هريدقت ردقم مسق باوج يف ةعقاو (ماّلل) :بارعإلا (

 ءاقتلال- اًبوجو ةفوذحملا (ِةَعْمَجْلا واو ءاقيفخت ةفوذحملا نونلا هعفر ةمالعو «عوفرم

 (ْنَعاو ءهب لوعفم (اًقَبَط)و ءديكوتلل (ُنوُنلا)و «لعاف عفر لحم يف لصتم ريمص -نينكاسلا

 ا م فرج قلع نورجلاو راج لاو (ْنَعاب رورجم (قَبَط)و «رج فرح

 ءرج لحم يف لصتم ريض (ُءاَهْلا)و ءرج فرح (ْنَع)و «لعافو لعف (هّللا َيِضَر) :بارعإلا

 .هلثم (ُهْنَع اوُضَر)و «لعفلاب قلعتم رورجملاو راجملاو

 ر نعل ةلور# ةطرلتخلا" قف رر ثمنا

 راجلاو «رج لحم يف لصتم ريض (ُءاَهّْلادو «رج فرح (لَع)و . ةفطاع (ُة!َولا) :بارعإلا

 ء(لَع)ب رورجم (ِكْلّملا)و ءرج فرح (ّلَع)و «ةفطاع (ُواَوْلا)و ؛(َنوُنَمْعف)ِب قلعتم رورجملاو
 .لعاف بئان (ُواَوْلا)»و «نونلا توبث هعفر ةمالعو «عوفرم ةغيصلا ريغم عراضم لعف (َّنوَُمْكُت)و

 قلعتم رورجملاو راجلاو (يف)ب رورجم (ضْرَأْلا)و هرج فرح (يف)و «ةفطاع (ؤاولا) :بارعإلا

 روج ادعس تاو «مدقم ربخ فوذحمب

 ناقلعتم اهو ءرج لحم يف لصتم ريض (ُءاَهْلا)و هرج فرح (يف)و «ةفطاع (ُئاَوْلا) :بارعإلا

 ةمالعو «عوفرم عراضم لعف (يهَتْشَن)و رخؤم أدتبم لوصوم مسا (ام)و «مدقم ربخ فوذحمب

 ةلمجلاو ءرخؤم لعاف (ُسْمْنَأْلا)و «مدقم هب لوعفم «ُءاَهْلا)و «لقثلل ةردقملا ةمضلا هعفر

E ( +ةقاعلاو. aa عقوقلا: 

 رورجتو راج (هلاب) و «لعاف «ُواَوْلا)و «نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف (وُئِيآ» :بارعإلا



 e ____ءامسألا نم تاضوفخملا باب
eV 0 E 0 [۷۵٤ هلل  

 reo] ٍتومَسلَأ ىف ام ل ٥٥[ :سوي] "4 ِتومَّسلآ
 رضا لع ٌلْخْدَت الو رهاظلاب ىو ۰

 : م اولا ٌّقَحَو فاگلا) َوْهَو ِهِئْيَعِب رهاظب ُسَمْخَي ال ام :اَهْنِمَق

٠ EE ssنزاو ["ا/ :نمرلا]  ENلع لذت دقو  

 [ دا 7 تلا ملطم ىح # وو .رغشلا ةَرورَص يف ٍريِمْضلا

 1 نمحَرلاَو هللاو) ؤو ا E َىَح َةَكَمَّسلا ُتلَكأ) : ْمِهِلْوَقَو

 5 اا را فكل انا 0 : (ِهّللا)ب | شب ا تاهو

 اهو ءرج لحم يف لصتم ريض ءاَهْلا)و هرج فرح «اَبْلا)و «لعافو لعف (اوثيآ) :بارعإلا ()

 ظ ١ ْ . لعفلاب ناقلعتم

 يف «(ْيِذَلا) ىنعمب لوصوم مسا (اَم)و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (هلل) :بارعإلا (0

 يف رتتسملا ريمضلا دئاعلاو .«لوصوملا ةلص رورجمو راج (ِتاَوَمَّسلا يف)و ءرخؤم أدتبم عفر لحب

 ايش هيف
 مدقم ربخ فوذحمب ناقلعتم اهو ءرج لحم يف ريمض ءاَهْلا)و ءرج فرح (ُماَّللا) :بارعإلا ©

 .هلبق .يذلاك هبارعإ (ِتاَوَمَسلا يف ام)و
 ءرج فرح (فاگلا)و ¥ ٌهَدْرَو تاك :ىلاعت هلوق يف (َناَك) ربخ هَدِرَو) :بارعإلا 0

 .(ًةدرو)ل ةفص فوذحمب ناقلعتم اهو «رورج مسا (ِناَهَّدلا)و

 .(ِدَساْلاَك تشم وأ ئ راك : د اا نا ف دعم ايم نور واح( نضال اكو ءًادتبم (َدْيَر) :بارعإلا ()

 .هيلإ فاضم (ِرْجَمْلا)و «فاضم (عّلطَم)و ءرورجمو راج (عّلطَم نح ) :بارعإلا 0

 هلا فاضم غار و ررر راج اسار )ر 5057 غافر ادق كما ُتْلَكأ) :بارعإلا 0

 هدعب ام هلثمو .(ِهّللاَو ْمِسْقَأ) :هريدقت اًبوجو فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج (هّللاَو) :بارعإلا 0١

 .هيلإ فاضم (كتايغ) يف (فاكلاو) (يرت) يف الار َةَْمَكْلا) نأ الإ



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 5 0 س 3 ص

 موي كتم هار م( : وح ((ْذمَو

 ا

 دنُم) َوُهَو ٍناَمَّرلاِب ص

 يف لُجَر َبُر) :ُوْخن (ّبُر) َوُهَو اًيِلاَغ ٍتاركَئلاب صحي
 يلا ا مر بِئاغ ٍريِص ىلع ٌلْخْدَت دقو « (راذلا لا لاو دار 1 2 Ea O 1006 ع

 يف ُهَبَُر) :هلوق وخ ٌقْعَملِل قباطُم ُهَدْعَب ٍزيِيْمَتِ

 انه اهنم فنصملا ركذ ةريثك ضفخلا فورح «خلإ (...فرحلاب ضوفخملاف) :هلوق

 ضعب كل ركذن -هللا نوعب- نحنو ءاهيناعم ركذل ضرعتي ملو ءاًفرح رشع ةعبرأ
 .ةدئافلا ليبس ىلع ةروهشملا اهيناعم

 .ركذلا يف تمدق اذشهو ؛ضفخلا فورح مأ يهو «- ميلا رسكب- (ْنِم) :اهوأف

 :اهنم ةريثك ناعمل يتأتو

 روي لوا ني :وحن لوألاف ءاريثك يفو ءاليلق نامزلا يف ةياغلا ءادتبا

 رورجم (مؤياو ءرج فرح (ٌذْنُم)و «لوعفمو لعافو لعف (ُهنْبَأَررَو ءةيفان (ام) :بارعإلا ()
 هدب ام ةو هلا تفاضم.( )و فاض ىه كفو

 قلعتم رورجمو راج (راّدلا ينو «(ّبْرلب رورجم (ٍلْجَرلو .«ليلقتو رج فرح (َبر) :بارعإلا (0)

 ٣ ( .(لُجَرل ةفص فوذحم

 Ey ENN يه فس ورم قلقا هالو 18

 اوُباَجَأَف اباد َدْجَمْلا ُتِروُي اك ىلإ توفت طق

 فرشلا لين (ُدْجَمْلاَو» .ىتف عمج (ُةَيبِفْلا)و ءريثكتلاو ليلقتلل يتأت فرح (َتر) :ةغللا
 .(ئاد :يأ -ةدحوملا ءابلاب- (اَنِتاَدذو ءمركلاو -

 .كلذ ىلإ اوباجأف (ئاد اًقرخفو اًفرش مهبسكيو مروي ام ىلإ مهتوعد ةيتف بر :ىذعملا
 .(َّبْر)رب رج لحم يف ريض (ُءاَهْلادو «ليلقتو رج فرح (َبُر) :فنصملا لاثم بارعإو

 ظ .زييمت (ةَبيَف)و

 وه اك (ُةّيَيَف) وهو ىنعملل قباطم عومجم زييمتب ارسفم ادرفم ريمضلاب ىتأ هنأ :هيف دهاشلاو



 ااه | 1 ءامسألا نم تاضوفخملا تان

 نم هَل ¥: :وحنو 5 :ءارسإلا] TT الا ا ےل :وحن يناثلاو ٠١8[ :ةبوتلا]
 رمضملاو «ةمدقتملا ةلثمآلاك رهاظلاف «رمضملاو رهاظلا رجت يهو 7١[« :لمنلا] # نيم و

 :ىلاعت هلوق يف اعمج دقو «[1؟59 :ةرقبلا] # قم ا دف برك نمف © و

 .٠ € جف نیو کنيو $
 :اهنم ناعم امو «(ىلإ) :يناثلا

 لإ مايل ام 2 :وحن لوألاف .امهريغ وأ «-ةيناكم وأ ةينامز- ةياغلا ءاهتنا
 3 مالا نييتملا لإ راركلا E ترو ةوغ قاقلاو, اه[ ةرقنلا] 4 لكلا

 مزز مْيِظَع َلقَرِه ىلإ هللا ٍلْوُس 1م ر س فيلاعلاو ء[١ :ءارسإلا]

 هللا َلِإ 3 :وحنو «ءةمدقتملا ةلثمألاك رهاظلاف ءرمضملاو رهاظلا رجت يهو

 چ لإ  :وحن رمضملاو ٠ ڪرم
 :اهنم ناعم اهو .(ْنَع) :ثلاثلا

 ببسي سوقلا نع مهسلا تدعاب :يأ (ِسْوَّملا نع َمُهَّسلا ُْتْيَمَر) :وحن ةزواجملا

 نع اقبط َنْيَكَرل و :وحنو مده ,E a رهاظلا رج يهو «يعرلا

 .4 نع اوضرو مع هلأ ىضر 98 :وحن رمضملاو ٠ بط

 :اهنم ناعم اهو .(لَع) :عبارلا

 اك رهاظلاف ءرمضملاو رهاظلا رجت يهو (لبجل ا لع ٠ وح ياا

 :ىلاعت هلوق يف اعمج دقو ٦۲[« :سنوي] 4 هيَ فرح ال :وحن رمضملاو « مدقت

 .4 ولم كفل ىلع اهو ©
 :اهنم ناعم اهو «(يف) :سماخلا

 :وحنو مدقت رهاظلاف ءرمضملاو رهاظلا رجت يهو «(ِراّدلا ف ٌدْبَر) :وحن ةيفرظلا

 .* سفنألا ِهيِهَتْنَم اَم اَهِبفَو # :وحن رمضملاو ٠4 تاء ٍشْرَأْلا ِفَو ©

 . عير برح نب رخص نايفس يأ نع (۱۷۷۳) لسمو (۷) يراخبلا هجرخأ (1)



e) 0ظ  

 هسبحي ام ىلع وأ همسج نم ءيش ىلع تضبق اذإ (ِدْيَرِب ُتْكَسْمَأ) :وحن قاصلإلا

 :وحنو مدقت اک رهاظلاف ءرمضملاو رهاظلا رجت يهو وحن وأ بوث وأ ءدي نم

 . 4 دب اوما 98 :وحن رمضملاو . # هاب اوما #

 :اهنم ناعم اهو «(ٌماللا) :عباسلا

 ةلخاد نوكتو «نيتاذ نيب عقت نأ) :اهطباضو ماللا ناكسإو «ميملا رسكب كلملا

 :وحنو مدقت اك رهاظلاف ءرمضملاو رهاظلا رجت يهو (ِدْيَرِل ُلَلا) :وحن .(كلمي نم ىلع
 14 توكطلا قنات رو رمطللاو. ۹ تركتلا قات

 :اهنم ناعم او (فاكلا) :نماثلا

 :وحنو قباسلا لاثملاك نيعم ريغ رهاظب صتخت يهو (ِدَسآلاَك َديَر) :وحن هيبشتلا

 ةرورض يف ريمضلا ىلع لخدت دقو . © نادل ُهَدْرَو  :ىلاعت هلوقو (رمقلاك َقيَل)

 :تايفدخوباثنأو ءاّيشحو اًرامح فصي ٌةَبْؤُر وهو ءرعاشلا لوقك رعشلا

 الفا الإ يگ الو غك 2 الفالح الو الفت ىر الو
 :اهنم ناعم اهو «(ىقَح) :عساتلا

 TEN E وأ تة لا كايفا

 ا لثم صاصتخالا يف يهو « 4 رحنا علطم ىح # :وحن يناثلاو ء(اَهِسَأَر

 :هلوقك ريمضلا ىلع ةرورضلا يف لخدت دقو

E E EEEدايو ىلا نك اهني  

 يتلو #3 «(ِنَمرلاو)و «(ًددهتْجَأل ِهْللاَو) :وحن مسقلل يتلا «(ٌواولا) :رشاعلا

 .(يفاكلا) لثم يهو ء[1 e و

 وا ا دك اوف 8 و اكتمل هانا ا همنا ناب تو



 0 ءامسألا ن م تاضوفخملا باب

 .شفخألا هاكح (ٌقَرَت)و ء(ةبغكلا 55 6

 ظفلو اوكا طظفل ىلع اهوخد ردنو «(هّللا) ةلالحلا ظفل ىلع اهوخد بلاغلاو

 .هيوبيس هاكح (َكِتاَيخ)و «(ِنمثرلاَت) :مهوقك «(كتابَح)

 لوألا ف املاعتسا 1 00 ريثكتلل رثكتلل ةعوضوم و ر : رش يناثلا

 ِهِمئاَقَو ُةَمْوُصَي ْنَل هم ر اَي) :ناضمر ءاضقنا دنع برعلا ضعب لوق هنمو 0

 .همايقو «هلثم مايص ىلإ شيعي نل :يأ (َُمْوقَي ْن

 ةلثمًالاك تاركنلاب صتخم يهو « )هبل حِلاَص لُجَر َبُر) :كلوق :يناثلا نمو

 0 ك ريمضلا ىلع لخدت دقو «ةمدقتملا

 0 قغ مبا رلاو )ف فلا

 د موي دم دئ وار 7 E ed ةياغلا ءادتبال اهو

 م :اوحن ارضاح ناك نإ ةيفرظللو ‹ نيموي نم وأ نةما 2 نم (نيَموَي لش

) TC E ذم هار 

 )لع ا نل اک لبقتسملا ريغ نيعملا نامزلاب ناصتخي امهو

 ادق هنأ هاو ناو مر هي + راسم نيه ل ؛ (ِتْفَو

 اهف -ةيلعف وأ ةيمسا- ةلمج وأ «عوفرم مسا (ْذُم وأ ّذْنُم) دعب ءاج نإ اف
 EO a O EB هن و قافرل

 .(رفاسَم

 ؛(ًرج لاب فنصملا لاق امنإ (رجلاب (اهسأر ىتح ةكمسلا تلكأ) :مهوقو) :هلوقو

 يف هللا ءاش نإ يتأيس اك اًضيأ هبصنو هعفر زوجي لاثملا اذه يف (ىتح) دعب ام نأل

 مض اهرهشأ ةريثك تاغل اهيف (َبُر) (بر وهو تاركنلاب صتخي ام اهنمو ) :هلوقو
 ش ظ ٠ ' ةا ءابلا حتفو ءارلا



 - ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 000 ا 6

 i E ناك اذإ اير لاسر

 5 مرک ٍلُجَر ٌبُر) :وحن درفمب امإ

 ا ا :وحن ةيمسا ةلمج وأ

 ام هي ت ا

 .هبوجوب ليقو «(رادلا يف لُجَر ٌبُر) :وحن ةلمج هبش وأ

 .ريثكتلاو ليلقتلا ءاشنإل ةعوضوم اهنأل ؛رجلا فورح نيب نم مالكلا ردص اهو

 نال نرد هوك دوم وأ ولن زييمتلا ناك نإو :يأ «دارفإلل مزالم) :هلوقو

 .فنصملا لاثمكو «(آلاَجر ُهَبْرَو

 را تر": وك اق رتل تاك ناو :ىأ گذار لزق

 E TT EE نمسا ا يعمللا قرانا هلو
 دارفإب كلذ لك «(ءاَس ُهَبُرَو ءِنيَتَأَرْما ُهَبُرَو ةَأَرْما برو ءالاَجر ُهَبُرَو ءِقْيَلُجَر هرو
 قا رمل ا ا ا

 ةقباطم بوجو ىلإ نويفوكلا بهذو م وهو- نييرصبلا بهذم اذه

 ةارمأ ابرو الاجر مرو ِنيَلُجَر ايرو ءالجر هّبر) كنولوقيف هزييمت ريمضلا

 .(ءاس نيرو
 ا د ۶

 E E ET ف
6 

 (1) يلتنَيِل مْوُمُهلا عاوْنأب لَ 59 ىَخْنَأ رخببلا جْوَمَك 7

 يا e نوه كيلا" 3

 (لْوُدُسلا)و .طقف حلملا وأ ريثكلا ءاملا (ُرْحَبْلادو ء.هجوم بارطضا (رخبلا ُجْوَم) :ةغللا

 .رايتخالا (التالا)و .نزحلا وهو ءمه عمج (م ُموُمُهْلا) و .روتسلا

 = ىخرأ هتملظ ةفاثك يف رحبلا جوم -هرمأ ةداكنو هتبوعصو هلوه- همالظ هبشي ليل بر :ىنعملا



 لا
 دلك اين ِهاَقلا دو

 رو 5 بح كتم

 دس

 عاونأب اًبحاصمو كلذ اًنورقم تارصبملا كاردإو رصبلا نيبام لوح يتلا همالظ روتس لع
 .اهنم عزجأ مأ دئادشلا ىلع ربصأأ ينربتخيل نازحألا

 رورجو راج «جؤمك)و «ةفوذحملا (بْر)ب رورجم (لْيَل)َو بر واو ا ولا :بارعإلا
 ‹ضام لعف (ىَحْرَأ)و .هيلإ فاضم (ِرْخَبْلا) و ءفاضم وهو .(ِلبَن)ل ةفص فوذحمب قلعتم

 فاضم (ُءاَهْلا)و .ءفاضم وهو «هب لوعفم (َلْوُدُس)و ء(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو

 وهو ءاضيأ لعفلاب قلعتم رورجمو راج (عاوتأب)و «لعفلاب قلعتم رورجمو راج (َلَع)و «هيلإ
 بوصنم عراضم لعف (ِيينَي) و ةيليلعت (ماّللا) (يَئنَيل) و «هيلإ فاضم (موُمُهْلا )و «فاضم

 هيف رتتسم لعافلاو «نزولل ءايلا تنكسو «هرخآ حتف هبصن ةمالعو ءازاوج ةرمضم (ْنأ)
 نم لوؤملا ردصملاو ؛(ىنيِلَتْبَيل) :يأ فوذحم لوعفملاو «(ليَل) ىلإ دوعي (َمُه) :هريدقت اًراوج

 ۰ .ليلعتلا ور يا ن فويسلا لا
 رک وهو «(واولا) دعب اًبوجو اهلمع يقبو ( (َبُر) تفذح ثيح' (ِليَلَو) :هلوق :هيف دهاشلا
 اه ولا ي ف هار د ااو نلاو ردا نكذب بک ف ادكفم يملا

 :هزجعو ‹«سيقلا ؤرما هلاق «ليوطلا نم تيب ردص دهاشلا اذه

 لوح عا يذ نع El Mc ظ

 قلعت ةذيوعتلا يهو «ةميمت عمج (َم)و .اهتلغش :يأ (اَهْنْيَهْلا) و .ًاليل تئج (ُتْقَرَم) :ةغللا

 اذإ (ْنَّصلا لوخأ) :نم لعاف مسا (لوخ)و .مهمعز يف رحسلا وأ نيعلا نم هعنمتل يبصلا ىلع

 1 ( .ةنس :يأ «لوح هل مت

 «مئاهتلا هيلع قلعملا اهدلو نع اهتلغشف اليل اهتيتأ دق عضرمو ىلبح كلثم ةأرما بر :ىنعملا

 . مهب امغش نهلقأو لاجرلا يف ءاسنلا ده ا كلذ عضرملاو لبحلا صخو

 .ةلوحفلا ةدشو ةرشعلا نسحب هسفنل حدم اذهو «لغشأ نه انأف ءاسنلا نم اهادع نمف :يأ

 «فاضم وهو «ةفوذحملا (كر)ب رورجم (لْثِم)و «(َبُي) ماقم ةمئاق ةفطاع (ءاَمْلا) :بارعإلا

as Ca OEE EDE 

 ( .(لْبُح) ىلع فوطعم (عِضْرْم)و «لعافو لعف (ُتَقَرط)و

 - هنكل ريثك اذهو «(اَمْلا) دعب اهلمع يقبو (َبُر) تفذح ثيح (ِكِيْئِمَم) :هلوق :هيف دهاشلا



 نم فذحت ال (َبر) نأ ملعا PY ...اهلمع ىقبيو بر فذحت دقو) :هلوق

 - محا اذهو ابوجو اهلمع یفب تفذح اذإف ‹ةرهاظ ةركن اهرورج ناك اذإ ا طظفللا

 .ليلقو «ريثك :نيعون ىلع -اهلمع ءاقبو اهفذح ينعأ

 لوا نو ت

 .جاجعلا نب ةبؤر هلاق ءزجرلا نم دهاشلا اذه )١(

 .ارفاسم تْزُج :يأ (ثْعطَق)و .فارطألا ةديعبلا ةزافملا :نيءاهب (ُهَمْهَملا) :ةغللا

 .ةزافم دعب اهتعطق ةليوط ةزافم بر :ىذعملا

 (ُتْعَطَق)و «ةفوذحملا (ٌبد)ب رورجم (ِهَمْهَم)و ؛(تد) 5 مئاق فطع فرح (َي) :بارعإلا

 .هيلإ فاضم (ٍهَمُهَم)و «فاضم وهو «(َعْطَق)ِب قلعتم قلعتم ناكم فرظ (َدْعَب)و «لعافو لعف

 .ليلق اذهو «(لي) دعب اهلمع يقبو (ّبُر) تفذح ثيح «(ِوهَمْهَم مم لب) :هلوق :هيف دهاشلا

 :هزجعو 8 لا «فيفخلا نم تيب ردص دهاشلا اذه (؟)

 ةيلَج ْنِم َةاَيَحْلا يصْقَأ ثك

 عفتراو صخش ام كسر .هوحنو دامرلاك رايدلا 5 نم ضر الاب :قضل اذ (مْسَرلا) :ةعللا

 هرمأ مظع نم ليقو .هلجأ نم :يأ (ُلَلَج ْنِم)و .تومأ :يأ (يِضَْأ)و .هوحنو دتولاك اهراثآ نم

 .ميظعلا (ٌليِلَجْلا) و .هنيع يف

 .يسفن يف همظع نم وأ هلجأ نم تومأ تدك هللط يف تفقو راد رثأ بر :ىنعملا

 لعف فقول «هيلإ فاضم (ِراَد)و ‹فاضم وهو «ةفوذحملا (ّبر)ب رورجم (ٍمْسَو) :بارعإلا

 هلا: فاطم ا0 )و ررر نا هلك يف)و «لعافو

 (ْواَو) اهمدقتي نأ نودب اهلمع يقبو (َّبُر) تفذح ثيح .(ِراَذ مشر) :هلوق :هيف دهاشلا

 .هلبق ام لقأ اذهو «('7) الو (ءائ) الو



5 TT س 0 

 .(07) دعب ليلقلاو ءرثكأ واولاو (ءافلاو «واولا) دعب ريثكلاف

 .فنصملا مالك نم مدقت امك «لقأ ةثالثلا هذه نودب اهلمع ءاقبو اهفذحو

 اًقالخ (واولا)ب ال ةردقملا (ّبُر)ب رجلا نأ -نييرصبلا بهذم وهو- حيحصلاو (

 E قلتو «كالكدزب «لق): قيمر لكما ورمل رب هوو
 0ور و

 نع ّنهفكت ق (ِعاَمْلاَو (ْنَعَو غل َدَعَب | ريثك (اَم) ُداَرَتو

 ا OR مع ° :حون] 4 ممی سَم 2 رجلا
 49 م ل مم کک

 .[17 :ةدئاملا] # مهضَقَت امف # 4٠
 س 50 1 27 5 ر 5 HG 7 ا ساهر ضم ر

 ِناَلْخْدَيَف لَمَعلا نع اهفكَت ْنَأ ْبِلاَعلاَف (ٌبُر)و يفاكلا َدْعَب دارت

(o ق أ ٤ E fا ٣ 1 مه ر 2 ر سام سى  

 «هرخآ رسك هرج ةمالعو «رورجم (ِتاَكيِطَح)و «ديكوتو ةلص (اَم)و ءرج فرح (ْنِم) :بارعإلا (1)
 هلا فاش (ةاملا )و:

 .ديكوتو ةلص اههنيب (1م)و ءرورجمو راج :بارعإلا (0)

 (ُءاَهْلا)و «ءابلاب رورج (ضقَ)و 5250008 )مو «ةراج 0 الا )و . ةفطاع (ْعغاَمْلا) :بارعإلا 49

 هيلإ فاضم

 .اکلام هاخأ يثري يرح نب لشه هلاق «ليوطلا نم تيبلا اذه ()

 ناوملاو لذلا وهو يزخلا نم (ينزُخي)و .مركلاو فرشلا وهو دجملا نم (ُدِج[َلا) :ةغللا

 نب ورمع (وِرْمَع)ِب دارأو ر يلع عم اهب كلام هوخأ لتق ال نيفص موي هب دارأ (ِدَهْشَم َمْوَي)و

 رسكب برضم عمج (ُُيِراََم)و .يميم ردصم اُدَهْشَمْلا) و .ةماصمصلا وه (ُهُفْيَس) و .بركيدعم
 ناسنإلل امنإو «(ُهُفِراَقُم ْتَباَش) دح ىلع هعمجو «هفرط نم ربش وحن فيسلا برضمو ءءارلا

 كالو .دحاولا عقوم حمجل ا نوعقويف 0 مساب ءزج ا ةيمست نوردقي برعلاو «دحاو قرفم

 eS ) 5 لا



(1) 

 ةيمورجألا ةيهبلا ةردلا

 .ورمع فيس يه يتلا لتقلا ةلآو لوتقملا نم لكل حدم هيفف .لتقملا باصأ لب ابن

 عراضم لعف (زخي)و هرو ىفن فرح لو هل تعنت (دِجاَم )و 0: و :بارعإلا

 :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «(اَلا) وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو (:1)ب موزجم

 فرظ (مْوي)و «أدتبملا ربخ (ينِرْخي مَل) :ةلمجو «هب لوعفم «ُءاَيْلا)و «ةياقولل (ُنوُيلا)و «(َوُه)
 a ١ ل ا ا e هي كامن رن انو, مقا يدعو را د

 ام/و «رج فرح ًاافاكلا7/و ؛:؛ةيلإ فاصم ايلهسم و ءاتاصم وهو + لعملاب ىئعتم لامز
 اك ( نا[ ےس

 ءمزجو يفن فرح (يل)و «هيلإ فاضم (وِرْمَاو «فاضم وهو ءأدتبم (ُفْيَس)و «ةدئاز

 ءرخؤم لعاف (ُبِراَضَم)و «مدقم هب لوعفم (ُءاَهْلا)و «(هل)ب موزجم عراضم لعف (ُْنَُت)و

 .أدتبملا ربخ (ُةْيِراَضَم هل ْمَل) :ةلمجو «هيلإ فاضم (اَهْلا)و

 .رجلا لمع نع فاكلا (ام) تفك ثيح «(وِرْمَع ْفِيَس (ک) :هلوق :هيف دهاشلا

 .شربألا ةميذج هلاق «ديدملا نم تيبلا اذه

 يهو «لامش عمج - نيشلا حتفب- (ثالاش)و «لبجلا لاو «تلزن : يأ ثوم :ةعللا

 .بطقلا ةيحان نم بهت يتلا حيرلا
 عجرأل عنص ام ودعلا ىلإ رظنأل ؛لبج نم ٍلاع ناكم ىلع تفرشأ تاقوألا نم اًريثك :ىذعملا

 .مه ةعيلطو هموقل ةئيبر نوكيام اًريثك هنأو ةعاجشلاب هسفن فصو هيفف «هربخأف يموق ىلإ

 تعفر تح لبج ىلع عافترالا يف غلاب هنإ ثيح نم اًضيأ ةدالجلاو ةوقلاب هل فصو هيفو

 | ( | .هبوث لامشلا حير

 «لعافو لعف (ُتْلَرَت) :ىنعمب (ُتيَقْوَأ)و ءةفاك (ام) «ليلقتو رج فرح (تد) :بارعإلا

 ؛حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف (ْنَعَفْرَت١و «(ُتِيَقْوَأ)ِب قلعتم رورجمو راج «لبج :يأ ع ين )و

 هيلإ فاضم (ءاَيَلا)و «فاضم وهو «مدقم هب لوعفم (يِبوَت)و «ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال

 ا .رخؤم لعاف (ُتاِلاَئَش )و

 ىلع تلخدو «لمعلا نع اهتفكف (َبُر) ىلع (ام) تلخد ثيح (:) :هلوق :هيف دهاشلا

 0 .ةيلعفلا ةلمجلا



 ءامسألا نم تاضوفخملا باب

12 

0% 

 : هِلْوَقَو

 ُمِراَجَو هيلع هم لع موج سالا اک هنا هنو ات دوم صو )00 ا 0 ر و 3 وأ ا ةكئورس ٠ هال هم و ر

 «ماشلاب ةدلب :-ةدحوملا مضب- 57 il (كوُئضَملاَ ا كك :ةغلل
 .عاستالا ةا ةعساولا :-دملاو ميجلاب- (ٌءاَلْجَّتلا )و

 ةعساو ةنعط وأ فيسلاب ةبرض ىرصب تاهج نيب هنم ناكو 0 رشاب ام اريثك :ىنعملا
 .ودعلل ريمدتلاو مادقإلاو ةعاجشلاب هسفن فصي .حمرلاب

 (ٌتء)ب رورجم (ةَب :ط)و ءةفاك ريغ ةدئاز (املو «ليلقتو رج فرح (بر) :بارعإلا
 (ىَرْصُي)و ءناكم فرظ (َنْيَب)و «ةفص (ليقص)و (َةَبْرَص)بد قلعتم رورجمو راج (فِئَس )و

 ثينأتلا فلأ ببسب فرصني ال مسا هنأل ؛ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو «هيلإ فاضم
 .(ِةَئْفَْط)) ةفص «ءالْجَت)و (ةَبْدَ) ىلع فوطعم (ةَكْعَط)و «ةفطاع (ُواَوْلا)و «ةروصقملا

 .لمعلا نع اهفكت ملف (َبُر) ىلع (ام) تلخد ثيح (ةَيرَص ير ) :هلوق :هيف دهاشلا

 .-ةروسكملا نونلاب- يمهنلا ةقاربلا نب ورمع هلاق «ليوطلا نم تيبلا اذه

 ٌمولَظَم ) ىوريو ءماظلاو مثألا وهو مرجلا نم (مورجَمل ادو «فيلحلا هب دارملا (ّلْوَملإ) :ةغللا
 | ( .(ِلاَطَو ِْيَلَع هب

 .هيلع ىنجيو ينمي سانلا رئاسك هنأ معن اننأ عم هدعاسنو انفيلح نيعن اننإ :ىنغملا

 :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف (ٌرُصْنَت )و «ةفطاع (ؤاولا) :بارعإلا
 ءهيلإ فاضم 05)و ءرذعتلل ؛ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو ءهب لوعفم (َلْوَم)و (ْنُخخ)
 ريغ ةدئاز (م)و ءرج فرح (فاگْلا)و ءاهمساو (ّنَأ) هَنَأ)و ء(ٌرُصضْنَت) ىلع فوطعم (1ْعَت)و

 (ّنَأ) :ةلمجو .(َّنَأ) ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو زاخو .(ياكلا ):: ووزع (ساتلا )و «ةفاك

 عفري لوعفم مسا وهو «(َنأ)ل نا ربخ مْوَرْجَت)و ؛((لُعَت) يلوعفم دسم تدس اهربخو اهمساو
 ظ (ُمْوُرْخ) ىلع فوطعم (مراَج)و «لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج يَلَع )و «لعافلا بئان

 .(هِلاَطَو ِهْبَلَع ٌموُلْطَم ) اًضيأ يوريو
 .رجلا لمع نع اهفكت ملف (فاكلا) ىلع (م) تلخد ثيح (سالا اک ) :هلرق :هيف دهاشلا



 ام ىلإ اهاطخت رجلا فرح لمع نأ 00 بارعإلا نم اهل لحم ال ةدئاز ذئنيح نوكتو

 .اًيدأت ديكوتو ةلص :نآرقلا ٤ امل لاقيو .ةلثمألا هذه ٤ 53 اهدعب

 ام عم ناريصي األ ؛رجلا لمع :يأ (لمعلا نع (هفكت نأ بلاغلاو) :هلوقو

 .ةدحاو ةملك ةلزنم

 .ةيلعفلاو «ةيمسالا :يأ (لمجلا ىلع ذئنيح نالخديف) :هلوقو

 «هربخ (ُهُبِراَضَم هن ملو ءأدتبم (وِرْمَع فْيَس)ف لوألا لاثملاك ةيمسالاف

 .ةدئازلا (اَم)ب ةفوفكم (فاكلا)و

 ةلمجلا ىلع تلخدأو رجلا لمع نع تفك (ٌّبُي) نإف يناثلا لاثملاك ةيلعفلاو

| 

 (ِةَبْرَط) رجف «تيبلا (...ةَبرَص ايُر) :وحن يف اك بلاغلا ريغ ىلع اهفكت ال دقو
 (يفاكلا)ب (ساتلا) رجف .تيبلا (...ساّنلا (ک) :وحنو «(اَم)ب اهنارتقا عم (َبراِب

 ظ .ةدئازلا (ام)ب ةنرتقملا

 قّلعتملا كلذو -ماللا حتفب- قّلعتم نم هل دب ال رورجملاو راجلا نأ معا :ةمتاخ

 .ثدحلا ىلع ةلالدلا يف لعفلا هبشي امسا وأ ءالاعف :نوكي نأ امإ

 لعفلاب هقلعت لاثف ءاعفر وأ اًبصن رورجملاو راج لا لحم يف لمعلا قيلعتلاب دارملاو

 لحم يف هب لوعفم هنأ ىلع (ٌرَماب قلعتم رورجملاو راج لاف (ِدْيَرِي ُتْرَرَم) :كلوق

 قلعتم رورجملاو راجلاف «(ِهب زورم دي) :كلوق لعفلا هبشي امب هقلعت لاثمو 0

 ههبشي ابو لعفلاب قلعتلا :يأ اعمتجا دقو «عفر لح يف لعاف بئان هنأ نار

 لوألا (ْمهيلَع)ف [7:ةحتافلا] ولع ٍبوُضَعَمْلا ريع هع َتْمَصَنَأ # ىلاعت هلوق يف

 لعفلا هبشي اب قلعتم يناثلا (ْمِهْيلَعاو «بصن هلحمو «(َتْمَحْنَأ) وهو لعفلاب قلعتم



 ظ .لعافلا نع ةباينلا ىلع عفر هلحمو ((ِبْوُضْعَم) وهو

 ناقلعتي ال (هيرورجم عم اههنإف ؛دئازلاب هيبشلاو دئازلا رجلا فرح مدقت امم ىنثتسيو (

 ٠ .(مزد َكبْسَحي) :كلوق دئازلا لاثم «ءيشب

 .(ُتْيِقَل ےرگ لُجَر ٌبُر) :كلوق دئازلاب هيبشلا لاثمو
 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني رجلا فرح نأ مدقت امم يلع :يِسبن

 .ٌرركألا وه اذهو «ةمدقتملا يناعملا نم اههوحنو ءاهتنالاو «ءادتب لاك

 ( ىنعم: ىلع لدي الو .قلعتم هل نوكي ال يذلا :وهو «دئاز رج فرح :يناثلا

 0 لوألا یکم

 ىلع لديو «قلعتم هل نوكي ال يذلا :وهو «دئازلاب هيبش رج فرح :ثلاثلاو



 ( ةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 :] م ؟.٠ ظ ر

 ر ُماَلْع) :ُوْحَتَق ٍةَفاَضإلاب ُضوُفْخَملا ا امو

 ينو EEE مالع) يف اک نيون وْنَّتلا َنِم ٍِفاَّضُملا ديرب و

 .(وِرْمَع وشاكر قت اهنكافز وع عمجلاو ٍةَبرَتلا

 .تاضوفخملا نم يناثلا مسقلا وه اذه «خلإ (...ةفاضإلاب ضوفخملا امأو) :هلوق

 .اهببسب (ةفاضإلاب) :هلوقو

 .هيلإ هتدنسأ :يأ (ِطِئاَحلِل ْيِرْهَظ ا يهو

 ام وأ «هنيونت ةلزنم لوألا نم يناثلا ليزنت ىلع هريغ ىلإ مسا دانسإ) :اًحالطصاو

 ةفاضإب ضوفخم (ِدْيَر)َ) «(وِرْدَع اْوُيَتاَك)و «(ِدْيَر ٌماَلْع) :وحن (هنيونت ماقم موقي
 .هيلإ (اَوُبَتاَك) ةفاضإب ضوفخم (ورْمَع) اذكو «هيلإ (ُماَلُْع)

 .لماوعلا بسح ىلع هبارعإو ءافاضم :لوألا ىمسيو

 .لصفلا اذهب دوصقملا وهو ءاتاد ضفخلا هبارعإو «هيلإ اًفاضم :يناثلاو

 نم هديرجن بجو امنإو «خلإ (...نيونتلا نم فاضملا ديرجت بجيو) :هلوقو

 ىلع لدت ةفاضإلاو «مسالا لاك ىلع نالدي اهنأل ؛ملاسلا عمجلاو ةينثتلا ينونو نيونتلا

 لوق نسحأ امو «ةدحاو ةلاح يف اصقان الماك نوكي ال دحاولا ءيشلاو «هناصقن

 ناك لبخ ال نار ت ةا, ا لاك

 ناَتْسُب اَذَه) :وحن ةفاضإلا دنع فذحت مل ريسكت عمج وأ درفم يف نونلا تناك نإف

 .(نج ماو ٍسْنِإِلا ِنيِطاَيَّس ْنِم هللاب ْدوُعَت) :وحنو ء(ِديَر
 الف ء(ِدْيَر ُْماَلُع) :وحن يف اك (لأ) نم درجي نأ اًضيأ فاضملا يف بجي 2



 ا | ظ . ءامسألا ن نم م تاضوفخملا باب

 ةفصلا كلتل ل ومعم هيلإ فال .ةفص فاضملا ناك اذإ الإ «(دنر ُماَلُعلا) :لاقي

 ١١[. :جحلا] © وَلَا ىمیقمْلاو# :ىلاعت لاق «(ِدْيَر اَبِراَّضلا َءاَج) :وحن

 اَسْفَأ ةَّناَلَث َلَع ٌةَفاَضٍِلاَو
١ E ا ا 
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EC E.اَمَو (ركب ُبْوَنَو 2  

 E ٣ هرم رض ا ل

 (ك ٍزييمَتلا ىلَع هْبلِإ ٍفاَضُْملا ْبْصَن عْوّنلا اًذه يف ُروُجَيَو «(ِديِدَح ُهَئاَخَو

 .ٍفاَّضْمْلِل 5 هنأ وع 4 59 زوج يف مدت
 ١ 1 و صو ر اهم 7

 فرعو «ةيونعملا انه ةفاضالاب دارملا « لإ .ماسقأ ةثالث ىلع ةفاضإلاو ) :هلوق

 .ءارقتسالاب ةثالثلا ماسقألا يف اهراصحنا

 بهذو «نييوحنلا نم ةعامج هيف عبت ماسقأ ةثالث اهنأ نم فنصملا هيلإ بهذ امو

 فر ىعم مو امو «(ْنِم)ِب ردقي امو «(ماللا)ب ردقي ام :طقف ناسق انآ ىلإ روهمجلا

 ( ( ۰ e (ماّللا) نعم ىلع وهف

 ةفاضإ لك نأ ليلدب ةفاضإلا يف لصألاو «مهمالك يف :يأ (رثكألا وهو ) :هلوقو

 .(ماللا) :ىنعمب يهف (يف)وأ (ني) :ىنعمب اهلعج عنتما

 .(رْكَبِل ٌبْوَت)و «(ِدْيَرِل ٌماَلُع) :يأ (ركب بوثو ءديز 210 وع ) ةلوقو

Es (لبَلا )و أدتبم (ُرْكَم )و «فطعو 5 فرح (لَب) :بارعإلا "١7 

 .(ىَدُهْلا نع اَنَّدَص ٍراَهَتلاَو ليلا يف ْمُكُرْكَم) :يأ (اَنَّدَص ٍراَهَنلاَو ليلا زكم) هود

 ) ىنثم هنأل ماعلا ) هت ةمالعو «فاضم ىدانم (يِبِحاَص )و ءءادن فرح (ي) :بارعإلا



 1 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 بابو ءزخ نم بوث :يأ (ديدح متاخو .جاس بابو ءزخ بوث :وحن) :هلوقو

 .ديدح نم متاخو « جاس نم

 رابخإلا حصيو «هيلإ فاضملا نم اضعب فاضملا نوكي نأ) :مسقلا اذه طباضو

 عون وهو e ضعب e نأ ئ الا «ةروكذملا ةلثمآلاك «(هيلإ اا هنع

 ُباَبلاَو ءْزَخ 8 اَذَه) :لاقيف «فاضملا نع هيلإ فاضملاب رابخإلا حصي 00

 ظ .(ٌدْيِدَح تاَمْلاَو خاس

 :نارخآ ناهجو هيف زوجي عونلا اذه نأ :يأ ‹خلإ (...زييمتلا ىلع) :هلوقو

 :يناثلاو .دماج هنأل ؛ىلوأ لوألاو «لاحلا ىلع ليقو ءزييمتلا ىلع بصنلا :اهدحأ

 (ٌدْيِدَح اح اَذَه) ات «نايب فطع هأ لدب :يأ «فاضملل 2 هنأ ع علا

 ( .لوآ

 نيونتلا فذحب فيفختلا نم هيف ال ضفخلا ةثالثلا هذه حجرأو

 ‹فاضملل اًفرظ هيلإ فاضملا نوكي نأ) :مسقلا اذه طباض (يفب ردقي ام) :هلوقو

 :ىأ ؛(رْكَم)لل تاق فرظ و ل (ِلْبَللا) ٠ نإف «فنصملا يلاثمك (اتاکم وأ انامز ناك ءاوس

 ف ِنْيَبِحاَصاَي) :يأ «(ِنْيَبِحاَصَتُم)لِل ناكم فرظ (نْجّسلا)و .(لْيَللا ىف ٌركَم)

 .مدقت اك مسقلا اذه تبثي مل نييوحنلا رثكأو «(نْجَسلا

 م لعامل سا طلاب ةارثلاو ٠ نفل َكْلَتِل الوُمْعَم ْ

 لا ل ُبوُرْصَم) :ۇخن ٍلوُعْفَملا شاو بر ُبِراَص)
 ا دف

 )١( هلعافو لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو ء(اَذَه) :هريدقت فوذحم !دتبل ربخ (ُبراَص) :بارعإلا =



 0 ءامسألا نم تاضوفخملا باب
 يدير دكر ايلا

 وي لوألا وأ .(ِديَر ُماَلُع) :ْوْخَخ ءِناَرْمَألا اهيف ىَّتْنا ام ةَيوَتْعَملاَو
 .(يِضاَقلا ُبِتاَك) :ُوْحَخ طم يناثلا وأ ء(ِيَر ُماَرْكِإ)

E,هيلإ ٍفاَّضُملاب ٍفاَّضُملا يِرْعَت دو يج ةفاَصإلا  

TETا ُمالع) ا  Eنإ يفاصَملا  

ES(لُجَر ُماَلْع) و ركن هيلا . ) 

 ىلإ مسقنت يه ثيح نم ةفاضإلا نأ : يأ .خلإ (...ةيونعمو ةيظفل) :هلوق

 مالك نم ينأيس اک اًلظفل ارمأ اهتدافإل ؛ظفللا ىلإ ةبوسنم :يأ :ةيظفل اهدحأ
 ظ | اا

 ا ناسا نالا ق س اا ديلا ىلإ وع يا ويعم قاقلاو
 لعجو «(ماسقأ ةثالث ىلع ةفاضإلاو) :الَّوأ هلوق ىلع اذه مدق ولو :يهكافلا لاق

 3 يت انضر هلو ناكل كلون نإ O ةررركتلا ةنؤلالا
 ا ار ءماسقألا نم ركذ ام ىلإ اهماسقنا يف ةيونعملاك ةيظفللا

 هلإ فاضملا نوكب دارملا (ةفصلا كلتل لومعم هيلإ فاضملا نوكي نأو) :هلوقو
 :وحن اًعوفرم وأ اهب اًبوصنم نوكي نأك ةفاضإلا لبق امل لومعم هنأ ةفصلا كلتل الومعم

 (ُهْجَولا ٌنَسَح اَذَه) :وحنو «(ْبِراَص)ل ل ومعم «(اَديَر) بصنب (اديَر ٌبِراَص اَذَه)

 ناال نرم اه هللا كار ةفاسإ لكن الاب هأ ةعالرعم :«(خيولا) قرب

 .هيلإ فاضم (9ِْيَز) وهو هلوعفمو فام وهو...( وذ) ریت اوج هيف شم ج

 ا لمع لمعي لوعفم مسا وهو ء(اَذَه) :هريدقت فوذحم !دتبل ربخ (ُبوُرْضَم) :بارعإلا )١(
 لا نام احلا ر ىر لعاقلا فاو «تاضم وهو لا غلا

 ءلعفلا لمع لمعت ةهبشم ةفص وهو «(اًَه) :هريدقت فوذحم إدتبل ربخ (ًنَسَح) :بارعإلا 0
O Byوقرب  a Clas 



 1 1 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا
 .يتأيس اك حيحصلا ىلع ةفاضإلا لاح

 نإ تاضح. لعوب. «لعاف مآ (فراضزو اذه ىأ قذلا هنأ يوب راسا ةةلرتر

 فاضم وهو «لوعفم مسا (ُبْورْضَم)َ ءادغ وأ نآلا :يأ (دبعلا بورضم )و «هلوعفم

 فنصملا هفذحو «هباب يف يتأيس امل (ادغ وأ َنآلا) :ريدقت نم دب الو «هعوفرم ىلإ

 .قأيس ام ىلع الاكتا

e SS e O Nesا يوصتم  
 .هّللا ءاش نإ هباب يف يتأيس اک

 هيلإ فاضملاو ةفص فاضملا نوك امهو :يآ «خلإ (..نارمألا هيف ىفتنا ام ) :هلوقو

 مسا الو «لعاف مسا سيل هنأل ؛ةفص سيل (مالُغ) نإف ءروكذملا هلاثمك اه الومعم

 TE E دلل 1١ ري سبل 101 و 4 منع يح ل هن عم

 ( .(اَدْيَر ٌماَلْع)

 )ن الا ك ا فاضلا توك ر لزا ىلا یا وأ

 .ةفص سيلو «هلومعم ىلإ فاضم ردصم

 اك فاصلا ر هلا تالا نك ور هالا ريا يا وأ

 :كلوق نآأل ؛اهلومعم ىلإ ةفاضم تسيل اهنكل ةفص ناك نإو (ْبِتاَك) نإف ءروكذملا

 ؛(ْيِضاَملا ْبْنْكَي) :ريدقت يف سيل اذهو «(!َدْيَر ٌبِرْصَي) :كلوق ةوق يف (ِدْيَر ْبِراَص)

 .ةيونعم هتفاضإف «(ْئِضاَقلِل ٌبِتاَك) :ريدقت يف وه اغنإو

 يف لاقي ذإ ؛لاصفنالا ريدقت ىف فيعمل امال ا : يأ (ةضحم) :هلوق

 .(ادْيَز ٌمالَع) :(ِدْيَر ُماَلْع)

 ىلإ فيضأ (ملف «ةركن ناك ةفاضإلا لبق (مالُغ)ف :يأ (ديز مالغ :وحن ) :هلوقو

 ظ .اهنم فيرعتلا بستكا ةفرعملا

 ةفرعم ىلإ تفيضأ نإو. فرعتت ال ماهبإلا يف ةلغوتم ءامسأ كانه :ٌيِسِن



 دهس ا نف تاصوفحللا تاب

 ٍلُجَرَب ُتْوَرَم) :وحن ةركنلل ةفص عقت اهنأ كلذ ىلع ليلدلاو ءاموحنو (لْثِم)و «(ِربَعاك

 عونلا اذه ف ةفاضإإلاو « ةفرعملاب فصوت هل ةركنلاو .(ٌكلثم 3 كاجو ا «(كرْيَع

 ( .فيرعتلا نود صيصختلا ديفت ةيونعم

 نع ةيلاخ ةركن ناك ةفاضإلا لبق (ُماَلَعاف :يأ (لجر مالغ :وحن) هلوقو

 ظ ( .اهب صصخت ةركن ىلإ فيضأ الف «صيصختلا

 نم صخأ (لْجَر ٌماَلَع) نإف «فيرعتلا ةجرد غلبي ال ام :صيصختلاب دارملاو

 .حرصملا هدافأ امك ؟ينغملا» يف هلاق .(ِدْيَر ُماَلَع) زيمت اك هنيعب زيمتي مل هنكلو «(مالغ)

 3 د 2 5 0 2 o و 5 1 E 2 70 ر | ۶

ِ_ 
 ءافيرعت فاضملا ديفت ال انآ ىلع ليلدلاو (اًصيصخت الو اًفيرعت ديفت الف) :هلوق

 ةفص (ِدْيَر ُبِراَص)َ «(ِدْيَر ُبِراَض ّلُجَر َءاَج) :وحن ةركنلل ةفص اهيف فاضملا عوقو

 00 .ةفرعم اب فصوت ال ةركنلاو «ةركن وهو ؛(ٌلُْجَوال
 - (ِدْيَر ُبِراَص) كلوق لصأ نأ اًصيصخت فاضملا ديفت ال اهنأ ىلع ليلدلاو

 ةفاضإلا لبق لصاح لومعملاب صاصتخالاف «-بصنلاب- (اَدْيَز ٌبِراَض) :-ضفخلاب

 .حصألا ىلع يناثلاو «قافتاب لوآلاو «لبق مدقت اك

 ((ِدْيَر ُبِراَض اَذَه) :كلوق نأل :يأ (ظفللا يف فيفختلا ديفت امنإو) :هلوقو

 ِناَذَه)و «(اَدْيَر ٌبِراَض اَذَه) :كلوق نم فخأ -ةفاضإلاب- (ِدْيَر اَبِراَض ِناذَه)و

 .اهمدعب (اَدْيَر ٍناَبِراَص

 ذإ ؛هنم فخأ ضفخلا نكلو «لمعت نأ ةفصلا يف لصألا نأل :“ينغملا” يف لاق

 .حرصملا هدافأ ها .نون الو هعم نيونت ال

 نإف «لاصفنالا ريدقت يف اهنأل ؛ةصلاخ ريغ :يأ (ةضحم ريغ 3و) :هلوقو

 . رم ا مع اک -بصنل , ايد (ادْنَر براَص) - ضفخلاب- (ِدْنَر تار :كلوق لصأ



 .ةفاّضإلاب ال تالا و هْيَلِإ فاّصْملا ن حيحصلا ر )ل

 .ىلاَحت هللا ءاَس ْنِإ عباَوتلا يف ياي ٍضوُفْخَملا ُعباَتِ» |

eTد لا  

 :لاوقأ

 ريمضلا لاصتا ليلدب «هيوبيسل اًقافو «فاضملاب رورجم هنأ -حيحصلا وهو- :اهوأ

 :لوقت امك «(ُةُماَلْغَو ءَكُماَلْغَو ءْيِباَلُع) :لوقت «هلماعب الإ لصتي ال ريمضلاو ءهب

 .(ُهَمَرْكأَو َكَمَرْكأَو «نَمَرْكَأ)

 اهنأل ؛فيعض وهو «نايح يبأو ليهسلا لوق وهو ءةفاضإلاب رورجم هنأ :اهيناثو
 دق وهو «يظفللا لماعلا رذعت دنع لمعلا يف هيلإ راصي امنإ يونحملا لماعلاو «ةيونعم
 .دجو

 نبا لوق وهو «(ْف وا ءْنِم وا ماللا) :وهو .ردقملا فرحلاب رورجم هنأ :اهثلاثو

 .فيعض هلمع ءاقبإو فرحلا فذح نأل ؛اًضيأ فيعض وهو «شذابلا

© 85 8 



in 

Cy 
 ٌرْمَأَو ٍضاَم :عاوتأ 7 َلْغفلا َّنأ مّ

 يت ل 111 TT قرد يدفلا ناو واقل لاراب
 3 ُهَلُخْدَي ٌلْعِفلا َّنَأ َمدَقَتَو هل ةرشابُملا ٍديِكوّتلا نوئ ا نر

 .ْمْرَجحاَو لا عفا : كاع باّرعإإلا م

 e صاح کک كلذ ع |

 :وغ ثانإلا نون هب لصتا نإ امأ :يأ «خلإ (...ثانإلا نونب لصتي 5 (3 ١
 USE No نوكسلا لع ميسا ومنا ا د تدلل

 .باتكلا ردص يف مدقت اك حتفلا ىلع ىنبيف ء[۳۲ :فسوي] اکو نسج هم ل

 اذإ عراضملا نأ ىلع اوعمجأ نييوحنلا نأ معا «خلإ ( ...اًدبأ 9 وهو) :هلوقو

 لاثمو (وٌرْمَع ىِشْمَيو ءّدْيَر ُمْوَمَي) :وحن اًعوفرم ناك مزاجلاو بصانلا نم درجت

 هعفار :مهوق اهحصأ :لاوقأ ىلع ؟وه ام هل عفارلا قيقحن يف اوفلتخا امنإو «فنصلا

 :نولوقي «نيبرعملا ةنسلأ ىلع يرجي يذلا وهو .«مزاجلاو بصانلا نم هدرجت سفن
 «نييفوكلا د نم هريغو ءارفلا بهذم اذهو «مزاجلاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم

 ( .نييرصبلا نم شفخألاو

 هين هم م س نأ a حدب و حرمو

 «باطخ فرح اگل ءمدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصفنم ريمض (اي) :بارعإلا 7
 هلعافو «هرخآ مص هعفر ةمالعو «مزاج لاو تط انلا نع هدرجتل ؟ عوفرم عراضم لعف ( دْبْعَت) و

 .فرحب افرح هلثم .( ُنيِعَتْسْن َكاَيِإَو) .(ُنُح) :هريدعت ايوجو هيف رتتسم



rةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ٠ ظ د  

 مع حامد
 .[:-* :صالخإلا] € دك ّمَلَو دلك مل :وحن همزجيف مزاج وأ ء[١۹ :هط]

 0 9 أ 0 م نم رع o 2 م

 ْبِصْنَي ْمْسِقَو هسفتب بصي مشق :ناْسَِق ُةْبِصْنَت يتلا ْبِصاَوْتلاو لق
 ا ا

 عمج وأ «بصان ظفل ىنعمب «(بصان) عمج بصاونلا (نامسف بصاوتلاو) :هلوق

 وهو ید وجو اا اهرثأ نل ؛ مزاوجلا ىلع اهمدقو ‹ ةبصان ةملك نعم « (ةَبصات)

 ( َةَلاَصَأ) ديقب حرخو ‹ يمدعلا نم فرشأ يدوجولاو ۰« يدع هرثأ نإف مزاجلا فالخب .ةكرح ا

 .ةباينلا ليبس ىلع يمدع ذئنيح بصانلا رثأ نإف ءاهبصن لاح ةسمخلا لاعفألا

 فرح ىلع اوقفتي مل مهنأل ؛نييوحنلا عيمج دنع لقأ مل امنإو «نييفوكلاو نييرصبلا

 .طقف (ْنَأ) ريغ هسفنب عراضملا بصني

 .ينأيس امك ءاّبجاو وأ اًرئاج راضإلا ناك ءاوس :يأ دعب ةرمضم نأب) :هلوقو

 | .اًبصان بصانلا ريغ ةيمست ةهج نم زوجت هترابع ينو :ىهكافلا لاق

 ا سل يا كاك نأ ىلإ ارق و لاكي

۶ 

 لوألا 9
 0 د ےک

 ديم نأ هل ب: ع الو لیپ قست مل نإ (نأ) :اکشڪ أ

 ۱۸٤[. :ةرقبلا] 3 ڪڪ ر aS ناو «[۲۸ :ءاسنلا] 0

 بصنو ردصم فرح (ْنَأ)و «لعاف (هلا) ةلالجلا ظفلو «عوفرم عراضم لعف (ديرُب) :بارعإلا )١(

 :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ءاهب بوصنم عراضم لعف عَُمّفَخُي )و «لابقتساو

 (ْنَأ )ب كوبسملا لعفلا نم لوؤملا ردصملا ء(ْمُمْخُي )ب قلعتم رورجمو راج مُكْنَع)و :(وُم)
 .(ْمُكْنَع ٌفيِفْخَتلا هللا ُديِرُي) :ريدقتلاو «هب لوعفم هنأ لع بوصنم

 = مل األ ؛ةيردصم (نأ) نأ :انه اهنم دهاشلاو «ةحتفلا نع نونلا ةباين يف اهبارعإ مدقت دق 0



Ul ا PEE ET 

  Eيه
 :لمزملا] 37ج نوکیس ا لوپ ا ْنِإَف

 وهو ٌعوُفْرَم لغفلاو ا ناسا رص اهمسا و ا قلا نم

 خساوَتلا ٍباَب يف مدمن اک ءاَمربَح ُلِعاَفَو
 هچ ةت هنتف aE لا يح : وک ِناَهْجَوَف نب تح ْنِإَو 00 راس ع 7 م2 هرم ص رص 7 A هيو 2 1

 .عفرلاو بْصَتلاب ةَعْبَسْلا 8 ئر ۷١[ :ةدئاملا]

 92 مأ يهو نونلا نوكسو ةزمهأ حتفب- ةيردصملا ا ( نأ اهدحأ :هلوق

 ْنأِب ٌتْحِرَف)و «(َمْوَمَت ْنأ ُتْيَبْحَأدو ؛(َءْوُقَت ْنأ ينيجغأ) :وحن ةرهاظ لمعت اهنأل

 . .الحم ينبملا عراضملاو ءاظفل برعملا عراضملا بصنت يهو يقأيس اك ةرمضمو (ْوقَت
 لاثمو ءلوألا لاثملاك عوفرم امإ ءردصمب اهدعب ام كبست اهنأل ؛ةيردصم تيمسو

 .(ْمُكَل ٌرْيَخ < ْمُكُمْوَص E نبَجْغأ) :.ىدقتلاو فضلا

 دريو «(َكَماَيِق ُتْيَيْحَأ) :ريدقتلاو «فنصملا لاثمو «يناثلا لاثماك بوصنم وأ

 .(ْمُكْنَع ٌفْيِفْخَتلا هلا

 ةلثمألا هذه يف (ْنأ)ف «(َكياَيِقِب ٌتْحِرَف) :ريدقتلاو «ثلاثلا لاثملاك رورجم وأ

 .نظ الو ملعب قبست مل اهنأل ؛ةيردصم اهلك

 ‹ (ردصمب اهدعب ام كبست اهنأل ؛ةيردصم تيمسو) :يلوق نم مع :ييبل
 :وحن بارعإ يف لوقتف اذه ىلعف «لعفلاو يه ال «هدحو لعفلا وه ردصملاب كبسملا

 . نظ الو ملعب قبست =

 ؛ ةليقثلا نم ةففخم ( ْنَأ نأ :انه اهنم دهاشلاو «ةليقثلا نم ةففخملا (ِنأ يف اهبارعإ مدقت دق ©

 2( َنوُكل بصن ةءارق ىلع ةيردصم (ْنألو ءلعافو لعف (اوُبِسَحاو «ةفطاع « ُواَوْل) :بارعإلا (0)

 ,لعاف ( ةو «ةماتلا ( َناَك) نم فرصتم وهو (( ْنأِب بوصنم عراضم لعف ( َنوُكَبو «ةيفان ( اللو

 اهمساو «ةليقثلا نم ةففخم ( نأ نوكتف عفرلا ةءارق ىلعو (٠ تِسَح) يلوعفم دسم دس لوؤملا ردصملاو

 .( بِسَح) ىلوعفم دسم دس لوؤملا ردصملاو ءاهربخ اهدعب ةلمجلاو «.فوذحم نأشلا ريض



 ظ ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 :ريدقتلاو «لعاف (ْنَأ)ب كوبسملا لعفلا نم لوؤملا ردصملاو :(مْوُمَت نأ َبَجْعَأ)

 .(َكُماَيِق نَبَجْعَأ)

 نكي مل نإو «نيقيلا ىلع لاد ظفل لك :معلاب دارملا (لعب تقبس نإف) :هلوقو

 هلوقك «(ملعلا يف المعتسم «َّنَظ)و «(َمَيَبَت)و :(َقَّمَحَخ)و «(ىّأَر)؟ 0 ل ع] ظفلب

 :ىنعمب انه (ْنَظلا)ف 1١۸[« :ةبوتلا] ه ِهَبَلِإ Ns ا أ أوُنظو ا

 مي اهدعب ةلمجلاو 0 نآشلا رض اهمساو ,ةليقثلا 0 ةففخت نانو . (ِنْيِقَيلا)

 لاا ني موو  (ملِع) ةقوبسم نوكت نأ ةففخملا (ْنَأ) ىلع بلاغلا :

 نک ا یا 4 ےییکعلا بَ ي دلا نأ ْرُهِسَوْعَم رخال :ىلاعت هلوق

 و أهدعب ةلمجلاو « فوذح نأشلا ريمص اهمساو «ةففخع

 EES ةدلفلاب ا خلا( .ناهجون نط تقم ناف ةةلوقو

 .اهوحنو (معَرَو ءَلاَخَو ءتيَح)ك «(ال وأ نظلا ظفلب ناک ءاوس نظلا

 نأو 0 بوصنم ذئنيح لعفلاو ةبصان نوكت نأ زاج : يأ (ناهجوف) :هلوقو

 نأشلا ريض اهمساو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم ذئنيح لعفلاو ةففخم نوكت

 ظ ظ .اهربخ اهدعب ةلمجلاو فوذحم

 ا ااا ال للا مل ا

 ىرجم -نابسحلا- وهو «نظلا ءارجإ ىلع يئاسكلاو ةزمح ناوخألاو ورمعوبأ عفرلاب أرق

 .معلا ةلزنم هليزنت مدعو هلصأ ىلع نظلا ءارجإ ىلع نوقابلا بصنلاب أرقو «معلا

 .[11 :هط] "4 َنيِنِكَدَع هی حرت یا :و ن ا

 «تفصل ا لاقمو - ْنَل) :وحن لابقتساو بصنو يفن فرح يه (نل) :هلوق

 ةدابع هأ .طقف ىضاملا لعفلا ال :ةداملا دارملا نأ ىلإ ةراشإ فورحلا ككفم اًيضام ًالعف أرقي )١(

 .(85/؟)

 .اهتاوخأو (ناَك ) يف اهبارعإ مدقت دق ()



Eنأ .دعد لبقتسملاب لا صختو ‹ ظفالا بصن تو اثم ¬ (ماّيَقلا) وهو توا  

 .لابقتسالاو لال يقع ناک

 .كلذ معز نمل افالخ هديكأت الو «يفنلا ديبأت ىضتقت الو
5 

 الكل © رع اما ماللاب هت ةَقوُبْسَملا يهو E :ُتِلاَثلاو 0

 0 5 © قر E EN ا اسا

 او وجو اَهَدَعَي ةَرَمْضَم a م (ْنا)د بوصنَم ا 40 اللا رق ت ھل

 .ليلعتلا مال :يأ (ماللاب ةقوبسملا) :هلوق

 5ل : لصألا نأ تردق اذإ :ىأ (ىئنمركت يك تئج :وحن اًريدقت وأ) :هلوقو

 ا یک # :ىلاعت هلوق هلثمو ءاهتينب اهنع ءانغتسا (َمالل) تفذح نكلو «(َْمِرْكُت
 .[۷ :رشحلا] هک هود 00

 ناكو «ليلعتو رج فرح (5) تناك اريدقت الو ءاظفل ال (ُماللا) مدقتت مل نإف
 0 .هسفن لاثملاك ابوجو ةرمضم (ْنَأ)ِد اًب وصنم لعفلا

 (ْنَأ) دييقت اًضيأ يغبني ناكف ةيردصملاب (ك) ديق ثيحو :يهكافلا لاق : مسببا

 أ .عراضملا نابصني ل و اهنإف .ةدئازلاو 35 ا جارخإل ؟ كلذب

 لعف ساو «ةيفأن (ال)و « بصنو يضم فرح (گ)و ‹«ليلعتو رج فرح د :بارعإلا )۱(

 لعفلا نم لوؤملا ردصملاو « لعاف Ca a E ةيوسنم عراضم

 .(مُكيْزُخ) : : يأ ا ٍمَدَعِل) :ريدقتلاو ,ليلعتلا مالب رورګ 5 كشملا

 ظ .(ُتْنِج) ::بكاوكلا» يف 0

 عراضم لعف (مرْكُث)و «بصنو ردصم فرح (ْيق)و «لوعفمو لعافو لعف (َكْتْقِج) :بارعإلا
 هب لوعفم (ُءاَيْلا) و «ةياقولل (ُنوُنلادو «(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو )ب بوصنم
 .(َياّيِإ َكِياَرْكإِل ُتْقِج) :ريدقتلاو «ةردقملا ليلعتلا مالب رورجم لوؤملا ردصملاو

 (ْنَأ)ِب بوصنم عراضم لعف (مِرْكُن)و ءليلعتو رج فرح (5) ماللا ريدقت مدع ىلع لوقتو

 .(َياَبِإ َكِماَرْكِإ جک ُتْفِج) :ريدقتلاو 5(0)ب رورجم لوؤملا ردصملاو ...اًبوجو ةرمضم



 | ا E ىلع ةيهبلا 0

 اذإ) َةَيِفاَنلا ر ا نع اصمم را 8 لاگو ا

 E را "َكَمرْكأ .هللاو اَذِإ وأ < َكَمِرْكَأ ء )0( هرج

 .ٍءاَرَجَو باَوَج فرح 56 ١ E اَنآ) 5

 ةثالثب الإ بصن فرح نوكت ال (ْنَذِإ) نأ :يأ «خلإ ( .. .نذإ عبارلاو) :هلوق

 .باوجلا ةلمج ردص يف نوكت نأ :لوألا

 .لبقتسملا ىلع الاد اهدعب لعفلا نوكي نأ :يناثلاو

 0 (ال)و ا ريغ لصاف لعفلا نيبو اهنيب لصفي ال نأ :ثلاثلاو

 فصلا ةلثمأكو 00 تق iy ‹(َحَجْنَ هّللاو 5 وأ -

 يف اوشح تعقو األ ؛-عفرلاب- (ُحَجْنَت ْنَّذِإ َتْنَأ) :وحن يف اًئيش لمعت الف

 .ردصتت ملو مالكلا

 «لبقتسملا ال لاحلا لعفلاب دارملا نأل ؛-عفرلاب- (ُقُدْصَت ْنَذإ) :وحن يف الو

 هلعافو «(ْنّذِإلِب بوصنم عراضم لعف (َمِرْكأأو ءبصنو ءازجو باوج فرح (ْنَد) :بارعإلا ()

 .طورشلل ةيفوتسملا (ْنَذِإل ٌلاثم اذهو ءهب لوعفم (ُفاَكْلارو «(ا) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم

 رورجم هب مسقم (هللا) ةلالجلا ظفل و ءمسقو رج فرح (ُواَوْلا»و «ىلوألا لثم (ْنَدإ) :بارعإلا ()

 فرحب افرح لوألا لثم (َكَمِرْكأرو ء(ميقأ) :هريدقت اًبوجو فوذحم لعفب ناقلعتم اهو ( والاب

 .مسقلاب لصفلل لاثم اذهو

 لاثم اذهو «فرحب افرح (َكَمِرْكأ) :لثم (َكَبْيَحَأ)و «ةيفان (اَل)و «ىلوألا لثم (ندإ) :بارعإلا ©

 ظ ا .ةيفانلا (ال)ب لصفلل

 ال ىنعملا نإف ؛لدهألا اهيلع حرش قتلا ةخسنلا يف فيحصت وهو .(َككيجأ) : "بكاوكلا” يف (:)

 .لدهألا هل هبتني ملو «ميقتسي



 ٠ لاعفألا بارعإ باب]
 .لاحلا يف لمعت ال بصاونلاو

 ف ْنْذِإ) وأ .(ٌحَجْنَت ٍناَحِيْمالا َمْوَي ْنَذِإ) وأ .(ُحَجْنَت ٌدّمَحَم اَي ْنَذِإ) :وحن يف الو

 ءمسقلا ريغب ا نيبو اهنيب لصف هنأل ؛عيمجلا يف -عفرلاب- (حَجْنَت ِناَحِتْمالا

 .عومسم ريغ وهو «ةيفانلا (ال)و

 باجي مالك يف اهعوقول باوج فرح تيمس (ءازجو باوج فرح یمستو) :هلوقو

 مالك ءادتبا يف عقت الو .هرخآ وأ «هوشح وأ «هردص يف تعقو ءاوس ءرخآ مالك هب

 .ءيش نع اباوج سيل

 ءرخآ مالك نومضمل ءازج هيف يه يذلا مالكلا نومضم نأل ءازج فرح تيمسو
 > ااغ ان كات ادعو

 DEOL STL a mm كلو

 نوكي نأ حلصي الو «لاحلا يف عقاو قدصلا نظ نآل ؛انه ةازاج ال ذإ ؛ (اًفِداَص

 .لابقتسالا نم هيف دب ال ءازجلا ذإ ؛لعفلا كلذل ءازج

 e ةثالثلا طورشلا مهضعب مظن دق :ٌةلئاَف

 Es ل يا
 م

 ا 0 1 داصفت ْنَأ اَهَتْلَمْغَأ اَذِإ ْرَّدْحاَو

 لجل ِسْيَْر ٍرْوُفْصُع نبا يار ع ٍرْوَرَجَمَب و 1 ٍفْرَظِب ٌلِصْفاَو

0 ِ 
 CT ناس ق1 ن1 ٍراَمْصِإِي َعِراَضُملا ُبِصْنَي ام :يناثلاو 6ث

 او دق( نأ ل e e يع و ريت < مهر

 اهراهظإ زوجي هنآ :ازاوج اهرامضإ ىنعم ءخلإ (...ازاوج هدعب نأ رمضت ام) :هلوق

 :ىلاعت لاق «(رْثَأ ْنَأل ُتْفِج) :لوقت نأ (اَرْقَأل ُتْفِج) :وحن يف زوجيف «مالكلا يف
 لَو نوكأ نال ٌتَريأَو :ىرخألا ةيآلا يو ٠١[« :ىروشلا] # لدل ُتَرَمْأَو#

DE IE A 

e 



  MS CCI Eلا ةردلا هد  OTةيمورجآلا ' |

 : يعَو < :ٌلوالات اف

 E E كر شب ريو وع و )مل

 اهفلخت اهنأل ؛(يك) ىلإ تفيضأ امنإو «(لْيِلْعَتلا ُمال) :اه لاقيو (يك مال) :هلوق

 اهنع ضوعتو اهفذحت نأ مدقتملا لاثملا يف حصي هنإف ءاهفذح دنع ليلعتلا ةدافإ يف

 نم لوؤملا ردصملا نأل ؛(ّرلا ُماَل) :اًضيأ ال لاقيو «(أَرْفأ و ُتِْج) :لوقتف «(ي)

 كين ا لاقل ئ وار ا ا روج اا ( نادرو اا اعلا

 .(مالشسإلل اتزيأَو) :فنصملا لاثم يفو «(ةءاَرِقْلِ

 وأ «ةيفانلا (ال)ب لعفلا نرتقي ال نأ (ك مآل) دعب اهراضإ زاوجل طرتشيو

 .اهراهظإ بجو 2 نإف «ةقباسلا ةلثمألاك «ةدئازلا

 e ساّئلِل َنوُكَي اليل # :ىلاعت هلوق ةيفانلا لاثف

 لا eT لعب الل # :ىلاعت هلوق ةدئازلا لاثمو ٠٠١[« :ءاسنلا]

E(باتكلا 05 َةْعَيِل) . 

 س صلاح مشا ىلع تاقِطاَعلا (وأ)َو .()و الار TP ص

 يْيَع ّرَمَتَو ٍةءاَبَع شنلَو هلق وخ لغفلا ليوأت

 مال N O فعلا يف كاس ول (زِمألو ءةفطاع (ُواَوْلا) :بارعإلا )١(

 هيف رتتسم هلعافو «(ماللا) دعب اًراوج ةرمضم (ْنَأاِب «بوصنم عراضم لعف (َكْسْ)و «ليلعتلا
 ؛ليلعتلا مالب رورجم ةرمضملا (نأ)ب كوبسملا | لمفل نم لوؤملا ردصملاو «(ُنل :هريدقت اًبوجو
 .هيلإ فاضم (َنيِمَلاَعْلا)و «(َسْناِب قلعتم رورجمو راج (ٌبرِ)و ؛(ماَلْسإْلِل ائْريَأ) :ريدقتلاو

 ةنكاس ةيناتحت ةانثف ميملا حتفب- نوسيم :يهو ةأرما هتلاق ءرفاولا نم تيب ردص دهاشلا اذه (0

 "ل ‹ هت ةيواعم جوز ةيبالكلا لدحب تنب -ةلمهم نيسف



 حا
 3 ل هو

5 7 | 
 هّيضْرأَف رغم فَ الو

(010 

EE(هلوق)و (554/0) حرصملا لاقو ها .املوق ىلوألا :يهكافلا لاق ( 4  

 .ها .ديزي هنبا مأو كم نايفس يبأ نب ةيواعم جوز ةيبالكلا نوسيم ىمسملا صخشلا وهو
 هضب- ( فوفو ءرورسلا نع ةيانك ( يع َرّقثَو .ةيسكألا نم -دملاب- ( ُءاَبَعلِل :ةغللا

 .هتحت اع فشي يذلا معانلا قيقرلا بوثلا وهو -اهرسكو اهحتفب-(فش) عمج -نيشلا
 بحأ ىلهأب يرورس :يأ :ىنيع ةرقو .ةيدابلا لهأ ةداع ىلع رعش نم ءاسك سبلو :ونعملا
 ٠ ١ .ةمعانلا ةقيقرلا بايثلا سبل نم هيف انآ ام يلإ

 ( اولو فيلإ فاضم ( بو «فاضم وهو ءأدتبم ( شو ءةفطاع ( واول :بارعإلا
 صلاخ مسا ىلع ةفطاعلا ( واول ا عراضم لعف ( َرَِّقَو «ةفطاع

 إدتبملا ربخو «هيلإ فاضم ملكتملا ( ءاقو .ءفاضم وهو :لعاف ( نيَو

 .(ينْيَع ُراَرْفِإَو ٍةَءاَبَع ا يضيتتلا وب( ضل ىلع فطعلاب عوفرم لوؤملا
 قوبسم فطاع دعب اًرزاوج ةرمضم ( دأب لعفلا بصن ثيح ( ينْيَع ٌرَفَتَو:الوق :هيف دهاشلا

 .( شب وهو لعفلاب ريدقتلا نم صلاخ مساب
 رو .هلئاق فرعي الو ‹طيسبلا نم تيب ردص دهاشلا اذه

 اك ع ار ديراب. وينو ومدي

 :-قوف ةانخملا 5 ةلمهملا نيعلاب- ( ٌرتْغُمْل)و .هباقتراو هراظتنا ( ِءْيَّشلا ُعَق فر :ةغللا
 ةانثملا ءاتلا رسكب- (برت) عمج بارار .حجرأو لضفأ (رْثوأ)و .فورعملل ضرعتي يذلاريقفلا اے 1,1

 .هنس يف هيواسيف ءهيف دلو يذلا تقولا يف دلوي نم (ٍلْجَّرلا ب ٌبْرَي)و «-ءارلا نوكسو قوف
 ظ .اًضيأ ءاتلا رسكب (ٍِبِرَي) عمج :-ءارلا حتفو ةانثملا ءاتلا رسكب- (ٍبرت ىلَع)و

 يف هريغل يواسملا رعاشلا رثآ ام هؤاضرإو ترا لعفل ضرعتي نم بقرت الول :ونعملا
 ا غا

 «هيلإ فاضم (ٍِرتْغْمرو «فاضم وهو «أدتبم ( عفَوَقو «دوجول عانتما فرح (الول) :بارعإلا

 ىلع ةفطاعلا (ِهاَمْل) دعب اًراوج ةرمضم (ْنَألِب بوصنم عراضم لعف (يضزأ)و «ةفطاع (ءاَمْلا)و
 اک ا یک يتوب ی (املازوب 41011١ و و صن اع عا

 e و 4 ب ۰ ۰ و o 8 ا ص
 م ُْمَقَوَت الْول):ريدقتلاو 2( َعَفَوَت) ىلع فطعلاب عوفرم لوؤملا ردصملاو : (ُدوُجْوَم) :هريدقت ا

0 

 = ةفطاعلإ (ِئءاَمْلا) ذعب 7 زاوج ةرمضم ن لعفلا بصن ثيح ( ُهَبِص ا < هلوق : كيف دهاشلا



 | ةيمورجآلا ىلع ةيهبلا ةردلا

 كلذو (لعفلا نعم هي دصقب 0( : يأ .خلإ 06 .لعفلا ليوأت ىف

 (واولا) دعب ازاوج ةرمضم (ْنَأ)ِد بوصنم (ّرفت هدو «فنصملا ةلثم ةلثم أ يف اک (رَدصَملا)ک

 .(سْبَل) :وهو لعفلاب ريدقتلا نم صلاخ مسا ىلع ةفطاعلا

 .(مقوت) وهو صلاخ مسا ىلع =

 :هزجعو «يمعثخلا ةكردم نب س سنا هلاق «طيسبلا نم تيب ردص دهاشلا اذه (1)

IRE AT ETE 20000 

 يهو -ةَرَمُه ةنزب- ةكلس نب كيلس :هل لاقي لجر مسا -ريغصتلا ةغيصب- (اكيلش) :ةغللا

 (رَنَبْلا ِتقاَع)و ءرقبلا ركذ (ُرْوَّقلا)و «هتيد تيطعأ :يأ ليتقلا تلقع نم (هَلِقْعْأ)و «همأ

 تاذ اهنأل ؛اهيعار امرضي مل ءاملا دورو نع تعنتما اذإ رقبلا نأ :دارأو .تعنتماو تهرك

 .برشتف يه عزفتل ؛روثلا برضي امنإو «نبل

 برشتل“ ؛يعارلا هبرضي روثلاب -هتيد ىدأ :يأ- هادو مث اكيلس لتق ذإ هسفن هبشي :ىدعملا

 .هاوس عفتنيل ىذألاب اهنم لك سبلت هيبشتلا يف اههنيب عماجلاو .رقبلا نم ثانإلا

 ردصم وهو (َّنإ) مسا ىلع فوطعم (ِلْثَق)و «ةفطاع ُواَوْلا)و ءاهمساو (ّنِإ) (يِفإ) :بارعإلا
 هب لوعفم (َكْيَلُس) و «هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم ءهيلإ فاضم اَيَلا)و «لعفلا لمع لمعي
 (مث) دعب ازاوج ةرمضم (ْنَأ)ِب بوصنم عراضم لعف (َلَقْعَأ)و «فطع فرح )و ءردصملل
 ربخو ءهب لوعفم (اًهلا)و «(ائأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «صلاخ مسا ىلع ةفطاعلا

 اکیس علقو يإل :ريدقتلاو ؛(ِثَف) ىلع فطعلاب بوصنم لوؤملا ردصملاو ء(روتلا) :هلوق َّنِإ)
 ش .4إ نفع
 ةفطاعلا (ث) دعب اًراوج ةرمضم (ْنَأ) ب لعفلا بصن ثيح هَلِقْعَأ ن) :هلوق :هيف دهاشلا

 ظ .(ِنْيَف ) وهو صلاخ مسا ىلع

 ةفطاعلا (وَأ) دعب اًزاوج ةرمضم (ْنأ)ب بوصنم عراضم لعف (َلِسْرُي) و «ةفطاع (ْوَأ) :بارعإلا 5)

 ردصملاو «هب لوعفم (الوُسَر)و ء(وُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «صلاخ مسا ىلع
 .(الاَسرِإ وأ ايو الإ :ريدقتلاو 20ْيخَو) ىلع فطعلاب بوصنم لوؤملا



 ( لاعفألا بارعإ باب

 لعفلا را سالا ىلع لعفلا فطع دلل ؛(ْنَأ) ترمضأ اغغإو
 .(ىْيَع ٌراَرقِٳَو ٍةءاَبَع شْبلَو) :ريدقتلاو «(ُسْبَل) ىلع فطعلاب عوفرم ةرمضملا (نأ)ب كوبسملا

 0 18 ىلع ةفطاعلا (ءافلا) دعب ازاوج ةرمضم و تفويض دعو

 ٌرتغُم عفوت الؤل) :ريدقتلاو (ُمَقَوَت) ىلع اع فطعلاب عوفرم لوؤملا ردصملاو (عَقَوت) وهو

 .(ُهاّيِإ ٍيْئاَصْرِإَق

 بوصنم لوؤملا ردصملاو «(َمُث) دعب ازاوج ةرمضم (ْنَأاب بوصنم (هلقعألو

 (ُهاَيِإ مَع مث اکیس نْنَقَو بِ :ريدقتلاو «(َنْنَف) ىلع فطعلاب

 تص لولا صلو 00910“ دعي ارج م نا بضم ( لو
 ت ه۶ 0# ر 00350 “ت ر 5 1 ے 0

 .( الاَسْرِإ وأ ايح و ال . ري ذغمل او «(اخ 2 ىلع فلعل ا

 بصنلا عنتما (لعفلا ىنعم هب دصقي يذلا) :وهو «صلاخ ريغ 1 ناك فإن

 Neale yC عقلي رف( تاجدلا ذكر: تطفو اطل وف
 NE I ني سا وهو

 ةلص ىلع «ءافلا)ب ةفوطعم (ٌدْيَر ُبَصضْعَي) ةلمجو «هربخ (ُتاَبِّذلا)و ءأدتبم (ءئاَطلا)ذ

 .ريدقتلا يف تيأر 3 (ْلأ)

0 

 :ةئس اًبوُجُو ُهَدْعَب (ْنَأ) ٌرَمْصُ 0 ياتلار 0
0 

 ,[م# :لافنألا] 30 ٌمُهَبدَعِل هلا تاڪ 0 4 ال

 هيلإ عجراف ةيردصملا (5) ىلع مالكلا ءانثأ اًبيرق :يأ (مدقت اك ةراجلا يف :هلوق

 (ْماّللا)و ءاهمسا (ُهلل) ةلالجلا ظفلو «خسان ضام لعف (َناك)و «ةيفانثتسا (ُْواَوْل) :بارعإلا ()

 هلعافو «دوحجلا )مال ی و نآزر تنويفتم عراضم لعف (َتَّذَعُِمو «دوحجلا مال

 مالب رورجم لوؤملا ردصملاو «عمجلل (مييلو «هب لوعفم (ُءاَهْلا)و ء(وُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم
 .(ْمِهِيِيِذْعَتِل اديرُم هلا َناَك اَمَو) :ريدقتلاو «(َناَك) ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو «دوحجلا



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 ناک و :وحن (َناَك اَم)ب ةقوبسملا يهو «يفنلا مال :يأ (دوحجلا مال) :هلوقو

 ىو ل STE لذ وأ فيفا لاك .ء[13 0-5 # مكحميإ َعيِضُيل هَل

 ٠۳۷ :ءاسنلا] ه مم َرفْعَيل هَ

 ماعلا ةيمست نم «يفنلا ف «دححلا اهتمزالمل ؛دوحجلا مالب ماللا هذه ثيعدمو

 أوُدَحَحَو #9 :ىلاعت لاق «(راكنإلا قلطم ال هفرعت ام راكنإ) :ةغل دحجلا ذإ ؛صاخلاب

 رور ا رر ےس ےس و ےس ےس رک ا ےس

 تاس واس اهتقيتسأو اهب

 م 0 د 2 ءأ ا 8 م |

 0 مالب زورج © رته (نأ)ب ل قيرسمأ م نك لوؤملا ردصملاو «دوحج ا

 ناك اَم) :ريدقتلاو «خسانلا لعفلا ربخ وه اًبوجو فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو

 و ۶ م ن سر 7 0*9 42 5 ھم 0 نب

 .(جءاَرفعل ادّْيِرُم هللا نكي ْملَو) .(ْمِهِيِذْعَتِل ادْيِرُم)و (ْنكناَيِإ ةَعاضإل ادْيِرُم هللا

 لإ جب ىح :ۇخ البف اهدعَب ٌلغِفلا ناگ نإ قحو لز

 ٌتْمَّلْسَأ) :وحن ءاهلبق انف ىلإ ل انة اهدعب لعفلا 000 نأ ا (یئح)

 نمز ىلإ رظنلاب لبقتسم ةنجلا لوخد ناف ءاففنصملا لاثمكو «(َةّنجلا لذا 8

cenet مصممو ا نر ١ egera aer or a ema يصوت ب رع د سم يمس مر دج
 

 دعب اًبوجو ةرمضم (ٰنأ)ب بوصنم عراضم لعف (َعِجْرَي)و ءرجو ةياغ فرح (نَح) :بارعإلا ٠٠

 :ىلاعت هلوقك رجلا ءامسألا يف تلمع دق اهنأل ؛نييفوكلل اًفالخ اهسفن (قشس)ب ال ((خ)

 بصنلا لاعفألا يف تلمع ولف [05 :نونمؤملا] #1 نح يح و ١[« :ردقلا] # را لطم یخ 4

 يف هل ريظن ال اذهو لاعفألا يف ةراتو ءامسألا يف ةرات لمعي دحاو لماع انل نوكي نأ مزل

 ."رطقلا حرش» يف ماشه نبا هلاق «ةيبرعلا

 (ىتح)ب رورجم لوؤملا ردصملاو «لعاف (ىَسوُم)و «لعفلاب قلعتم رورجمو راج 0

 .(اتْيلِإ ىَوُم عوُجُر ٌىَح) :ريدقتلاو



 هذة حسم ا لاعفألا بارعإ باب
 ىلإ ا لبقتسم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم CC اذكو «مالسإلا نمزو ءماكتلا

 ىلع مهفوكع نمزو ۱: اا هَ د نل 98 :مهوق وهو ءملكتلا نمز

 . لجعلا ةدابع

 نيعتو «(ْنَأ) رامضإ عنتما لاحلاب الوؤم وأ ا ا يذلا ناک نإف

ODةلاح يف تنأو كلذ تلق اذإ «(ُلُخْدَأ) عفرب ل ا  

 لالا كلتا ةر اك تذرأ :كدكلو .:تلخو+ اهدعب كلذ: قلق وأ وخلا

 :روهمجلا دنع نيينعم اهدعب 0 بصتني تلا (َقَح)ل نأ معا مث

 ةياغ اهدعب ام «(اهدعب ام لاصق يهتني اهلبق ام نأ) :يهو «ةياغلا :امهدحأ

 ةيالاك كلذو (ىلإ) اهعضوم يف حصي نأ ذئنيح اهتمالعو ءاهيف بلاغلا وه اذهو «هل

 ّلِإ) :يأ ء[٩4 :رجحلا] # يقيل ١ کيا ىح كبر دبعاو 8 :وحنو فنصملا اهالت يتلا

 SN OSA َعِجْرَي نأ

 ذئنيح اهتمالعو «(اهدعب ام لوصحل ةلع اهلبق ام نأ) :وهو .ليلعتلا :يناثلاو
 ك ٌتْنَّلْسأ) :لاقي نأ حصي هنإف مدقتملا لاثلاك كلذو 5((2) اهعضوم يف حصي نأ

 .(ةَنَلا َلْخْدَ

 تأ لإ ےھت لح یھ ب 5 :ىلاعت هلوقك ءاعم نيينعملل حلصت دقو
EE TTنا إلا ىفلا  

۶ 
Mc u ۸ا  

 هل ١ : ١ ىلإ ) چ لو /

 .هلئاق فرعي الو ليوطلا نم تيبلا اذه )١(

 لا م مضب- ئاو «لهسلا دض (ُبْعَّصلا)و ءالهس هدعت نأ (ِءىَّنلا ُلاَهْسَيْسا) :ةغللا

 عمج -ةزمهلا دمب- (ُلاَمآْلا)و «ناسنإلا هانمتي ام :يهو -نوكسف مضب- (ةينم) عمج -
 .لجعتسملا دض (ُرياَّضلا)و ءاطوصح اهدايقناو «تالومأملا انه دارملاو «ءاجرلا وهو 00

 2 نأل ؛هانمتأ ام كردأ نأ ىلإ اهليصحت يف ىعسأف ةلهس باعصلا رومألا دعأ لازأ ال :ىنعملا



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 :ەلۇقو
 ا as و و

 E ا [موَق ةا ُتْرَمَع اإ ٌتنكو]

 اهعضوم يف حلصي يتلا يهو «ةفطاعلا (ْوَأ) :يأ «خلإ (..:ىلإ :ىنعمب وأول :هلوق

 موي هنأل «خلإ ل نح فصلا لزق قه هوجأ رييعتلا ادو ال وأ «ىلإ)

00 

 .اهوصح ةلواحم ىلع رباصلل الإ داقنتال لامآلا

 عراضم لعف ,CE «(ٍهللاو) E ردقم مسق باوج يف ةعقاو مالا :بارعإلا

 (َبْعّصل)و «(ائأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال ؛ ينبم

 )دحج ارجو ةزهطظم 0ا5 برص افي لو ( كرو ءةفطاع (ؤألو ءهب لوعفم

 ىلع فوطعم لوؤملا ردصملاو ءهب لوعفم (َىُمْلاو «(ائأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو
 .(ىُملِل ٌكاَرْذِإ وأ ٍبْعَّصلِل يقم اهنسا َنئوُكيَل) :ريدقتلاو حلا افلا نم هين ندضت

 .لعاف (َلاَمآْل)و «ثينأتلل (ُاَّتل)و ءضام لعف (َةاَْث)و «ةيفان (ا0و «ةيليلعت (ءاَمْل)» و

 .(ِتَداَمْلاِب قلعتم رورجمو راج (ٍرياَصِلاو «ءانثتسا ةادأ (اّل
 يتلا ( و دعب اًبوجو ةرمضم (نأب عراضملا بصن ثيح ( كرد وَ :هلوق :هيف دهاشلا

 .( لِ اهعضوم يف حلصي

 .مجعألا دايز هلاق ءرفاولا نم تيبلا اذه

 «حمرلا (ُةاَنَقْل)و ءديلاب رصعلاو سجلا :-يازلاو ةمجعملا نيغلاب- 4ُدْيَْل) :ةغللا

 هقَْشن)و ءزشانلا ةبوبنألا فرط وهو «بعك عمج ( اَيْوُعُم)و

 .كلذ ريغ ليقو «ميقتسي نأ الإ ةنشاخملاب هانلماع ةنيالملا هل حلصت مل نم نأ :ىنعملا

 «نامزلا نم لبقتسي ال فرظ (اذإو ءاهمساو (َناَك) (ُتْنُكتو «ةفطاع ( ُوَْوْل) :بارعإلا

 ترسو ءهيلإ فاضم (مْوَقو «فاضم وهو «هب لوعفم (َةاَنَشو ‹لعافو لعف (ُتْرَمَع)و

 عراضم لف 05, اغ نار هلا فام ااو ريفر لاذ لعق ١ هرفع

 هفلأو «(يه) :هريدقت اًزاوج هيف رتتسم هلعافو «(وأ دعب اًبوجو ةرمضم (ْنأأِب بوصنم

 :ريدقتلاو .مدقتملا لعفلا نم ديصتم ردصم ىلع عفرلاب فوطعم لوؤملا ردصملاو «قالطإلل

 .(اَهْنِم ٌةَماَقِيْسا وأ اَيِوْعُكِل ىئ رنگ ٌنَئوُكيَل)

 يقلا (ْوَأ) دعب اًبوجو ةرمضم (ْنأِب عراضملا بصن ثيح (َيِقَكْسَت و :هلوق :هيف دهاشلا
 ف ل ملعب

 .لدتعت ( اَ



 ٠ - لاعفألا بارعإ باب

 دا ريغ هيلع هبن اك كلذك سیلو «نيفرحخلا فدارت

 (ءيجتي وأ اَدْيَز َنَرِظَتْنآَل) :وحن «(اًئيشف اًئيش يضقني اهلبق ام نأ) :ىلوألا طباضو

 ةرديشم ا( نأ )و هيويعتم عواض ل دفا (ةلرذا وةك نمي لكذ ف( قل كرذأ را: ةوكو

 .(كرذأ نأ إلو «(ءْجي ْنَأ َلِإ) :يأ (ّلإ) اهعضوم يف حلصي يتلا (َأ) دعب اًبوجو

 (ملسي و ١ رفاكلا ةلتفألا' ةوخ ا ةعفد راب ام نأ) :ةيناثلا طباضو .

Eم ارو عراضم لعف ا قرف لكن 4( فتشت  

 EDED يف حلصي يتلا (وأ) دعب اًبوجو

 اهدعب (ْنَأ) رمضت مل (ال) وأ (ّلإ) اهعضوم يف حلصي ال (ْوَأ) تناك نإف
 ا ب عد ا ا 3 اا ١ تال

eنكح  aىروشلا] 34 يف و ن رك : وح رع اك 22 : 

 ردصم ىلع فوطعم (وَأ) دعب ةرمضملا (ِنأ)ب كوبسملا لعفلا نم لوؤملا ردصملا :ريبل

 ذأ بلا قو لاا )علا لام ى ريدقتلاف «مدقتملا لعفلا نم ديصعم

 هلع اهريغ,سقو ا ةماقتتا وأ انيؤفكل قم. نشك نئْوكَتنَو قلل اذ
 و

 . وْ لغفلاب ِبَلَط وأ ضخ يفتي ني نْيَتَق يسم ةَعَمْلا واود

 لآ] 3 َنوريِدَصل عو $ چ راف] "4 ا 2

 يب 7 ا

2 

 م

 ريغم وهو «مزاج لاو بصانلا نم هدرجتل عوفرم عراضم لعف (ىَضَقُي )و ءةيفان (ل) :بارعإلا ()

 لعف (وُبوُمَي )و «ةيببسلا ءاف ماَقْلا )و «لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج مِهْيَلَع )و «ةغيصلا

 هبصن ةمالعو «ضحم يفنب ةقوبسملا ةيببسلا 6اَق) دعب اًبوجو ةرمضم ُ(ْنَأ )ب بوصنم عراضم

 ءمدقتملا لعفلا نم ديصتم ردصم ىلع فوطعم ب ا ا ون ذخ
 ْوَمَق ْمِهْيَلَع ام ٌءاَضَق ُنوُكَي ال) :ريدقتلاو

 (واَو ) دعب اًبوجو .ةرمضم (نأ )و نوشت اس لعف ا هةيعملا واو اولا ) :بارعإلا ()

 اًراوج هيف رتتسم هلعافو «ةيآلا % هلأ رعي امو :ىلاعت هلوق وهو «يفنب ةقوبسملا ةيعملا

 .هب لوعفم َنيِرِباَصلا )و ء(َوُه) :هريدقت



 ١ /: ا 5 2 74 هه 1 وا 50 |

 AN هكر *# ىصع ركِتلع لحيف هيف اوغطت الو $ 0[ 111

 ا ا ا 9 ع ۹
 1 نا ب شلو N | رکات 0و

 اهل "اهب :قوكي» ناب ءا ا ا ف يتلا يهو E :يأ ( ةيببسلا ءاف) :هلوق

 .اهدعب امل اًببس

 اهلبق ام نوكي نأب (َعَم) ىنعم ديفت يتلا يهو «ةفطاعلا :يأ (ةيعملا واوو) :هلوقو

 .اهدعب امل ايحاصم

 .تابثإلا ىنعم نم صلاخ :يأ ( ضحم يفنب نيتقوبسم) :هلوقو

 رها و باا و كلذ يف هتلاصأل هتغيصب يأ ( لعفلاب بلط وأ :هلوقو

 عم ةعبس هذهف «ماهفتسالاو ؛ ىنمتلاو «ضيضحتلاو «ضرعلاو «ءاعدلاو ؛ يهنلاو

 ءارغلا دازو «ةيناثلا ةبوجألاب اهنع ربعملا يهو ءءايشأ ةينامث ريصت مدقتملا ىفنلا
ye 

 اهعمج دقو «ةعست اذه ىلع ريصتف اًعءارس كلذ تول كلام ا هراتخاو « يجرتلا

 :هلوقب مهضعب

E E aري واع 6 مك لا  Sl ITEو  ° sg 
 المك دق نفنلا َكاذَك َجْراَو ْنَمت ْمُهُّصَحِْل صرعار لَسَو َهَنَو عداَو رم

6 

 (ذاَولاو .نونلا فذح همزج ةمالعو ؛ موزجم عراضم لعف ( اْوَعطَ)و ءةيهان (ال) :بارعإلا 0

 بوصنم عراضم لعف و ب (ْءاَمْلو ,( اوَعطَمر قلعتم رورجمو راج (ُهيِف)و «لعاف

 قلعتم رورجمو راج (ْمُكْيَلَهو «بلطلاب ةقوبسملا ةيببسلا (ِءاَف دعب اًبوجو ةرمضم (ْنَأر

 a اكو برقان ( يّصْهو «( لك

 كرحو «هرخآ نوكس همزج ةمالعو «( الب موزجم عراضم لعف (ٍلُكأَمو ءةيهان (ال) :بارعإلا ©

 .هب لوعفم ( َكَمَّسلا)و «(تئأ) :هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو «نينكاسلا ءاقتلال؛ رسكلاب

 ةقوبسملا ةيعملا (ٍوأَو) دعب اًبوجو ةرمضم (ْنَأب بوصنم عراضم (َبرْشَشسو «ةيعملل ( ٌراَوْلا)

 اوم( o ويرد ال دير نزلا رام لعاقو -
ER Ge ردم لك فرطعم ةلكطألا N 

 يف ينأي 5



 - لاعفألا بارعإ باب

Ne DO١ "5 ركل كي وج لامن  
 ةمالعو 50 يفنب ةقوبسملا ةيببسلا (ءاف) دعب ابوجو ةرمضم Cs ةةكرذ

 ىلع فوطعم ةرمضملا (ْنأ)ب كوبسملا لعفلا نم لوؤملا ردصملاو «نونلا فذح هبصن

 .(ْمُهْنِم ْتْوَمَف ْمِهْيْلَع ايفا نازك sg مدقتملا لعفلا نم ديصتم ردصم

 چ رسا لو :ىلاعت هلوق «ضحملا يفنلا دعب ةيعملا (واو) لاثمو

 هلوق وهو ضحم يفنب ةقوبسملا (ةيعملا واو) دعب اًبوجو ةرمضم (ْنَأاِب بوصنم (ًلْعَي)ذ
 « [۲٤۱:نارمع لآ]# ننس َمَلَعَيَو منم اودهج َندَلأ هلا رعب ملول :ىلاعت

 خيتي او ةزيدقتلاو .«قياسلا لعفلا نم .نيصتم ردصم لغ فوطعم لوول راضملاو
 ربخملا نأ -ملعأ هللاو- ةيآلا ىنعم نأل ؛(َنْيِرِباَّصلاِب ُهْمْلِعَو َنْيِدِهاَجُملاِب َلاَعَت ُهْمْلِع

 :رظناو .هعوقو مدعل مهربصو مهداهجب هللا مع قلعتي ملف ءاوربصي ملو ءاودهاج مهنع

 E ضاير” نم ربصلا باتك ىلع هئم نيميثع نبا حرشو “روذشلا حرش»

 .-هّللا مهمحر- فلسلا ريسافت ةيقبو

 لحم هيف ْاَوَعْطَت الو :ىلاعت هلوق بلطلا نم وهو يهنلا دعب (ءافلا) لاثمو

 4 ين گی
 ےس

5 

 : 32 2 2 ْ ٠

 نم لكف (للا تيد عقلا لكا ال) :محلوق «يهنلا دعب (واولا) لاثمو

 ةيعملا (واو)و ةيببسلا (ءاف) دعب اًبوجو ةرمضم (ْنَأاِب بوصنم (َتَرْدَنَو َّلِي)

 .مدقتملا لعفلا نم ديصتم ردصم ىلع فوطعم لوؤملا. ردصملاو «يهنلاب نيتقوبسملا

 E E E هئف ناَيُْط ْمُكْنِم ْنُكَي ال) :ريدقتلاو

 نبل مرق عما ىأ نان ةيرترروف

 اَم) :وحن ضحم ريغ يفنلا ناك وأ «(اَنْتّدَحُتَ يل ا

 لوألا يف امأ .لعفلا عفر بجو (اَئْنَُدَحُتَ اناث OE نان د رنا

 او الإ ضقتنا دق يفنلا نآلف يناثلا يف امأو «يفنلا دوجو مدعلف

 قاما يفنلا يفنو يفنلا اهيلع ۰ دقو يفنلل (01ز) نآلف



TJا  NTةيمورجألا ةممتم ىلع ةيهبلا  

 :وحن لعفلا مساب بلطلاك لعفلا عفر بجو نيا يل يبل ناكر ادم

 .امهريغب وأ .(َكْنَّدَحُأَف اًئوُكس) :وحن ردصملاب وأ ا ُهَص)

 ا ا «يهنلا الإ بلطلا ةلثمأ نم فنصملا ركذي مل : ا

 ظ .ةدئافلا ليبس ىلع بلطلا ةلثمأ ةيقب ركذن نحنو «ءايشأ

 0 ا وأ (َرْوُفَتَ ْدِهَتْجا) :كلوق رمألا دعب اولا (ءافلا) لاثف

 ندا ا ل فرضنا ََّهَللا) ا كيا[ طلعو

 اس 0 َكَمرْكَأَ ٍنُرْوُرَت ىقَم) :كلوق ماهفتسالا دعب امهلاثمو

 وأ انْرْوُرَت الأ 0 0 قفرب بلطلا) :وهو ضرعلا دعب |ملاثمو

esهل كيلا 9 (جاعزإو ثحب بلطلا) :وهو ضيضحتلا دعب  

 .(َكَل َرِفْغَيَو وأ ءَكَل َرِفْغَيَف

 الام ل َتِيَل) :كلوق (رسع هيف ام وأ ليحتسملا بلط) :وهو «ىنمتلا دعب امهلاثمو

 ( .(هب قدا و

 َّلَعَل) :كلوق (هلوصح برقتسملا بوبحملا رمألا عقوت) :وهو «يجرتلا دعب دعب
 بسا © بسأل عي لعل :ىلاعت لاق «(ُةَمِرْكْنَو وأ ُةَمِرْكَف اَنوْوُرَي ادب
 .مصاع نع صفح ةءارق يف (َعِلْطَأ) بصنب «[۳۲-۳۷ :رفاغ] 4 لَا تلا

۶ 

 .ِنْيَلْعِفِل ٌمِراَجَو جار يغفل مزاج :ِناَعْوَت يو رع هيَ ٌمِزاَوَجْلاَو م

 : يو ٌةَعْبَس ٌةَعْبَس ٌلَوَألاَف

 انك مل کی مک © ل لل ا و ل

 .[7-4 :صالخالا] 4 د

 .مزجلا ةمالع يف اهبارعإ مدقت دق (۱)



 E سبعا ا ن 27 و

 ١[ :عرشلا] رص كل حش لآ ل :وخخ (ملآ)و
 :ِهِلْوََك ((01)و
 )0و ئاو ُبْيَكلاَو خضأ لآ تلقت اًبّصلا رم مرسسلا تاس ف

 فرح فذح همزج ةمالعو ءاهب موزجم لعف (ضقَي )و «بلقو مزجو يفن فرح ل ) :بارعإلا ٠7
 يف (ْيِذَّلا) ىنعب لوصوم مسا ام )و ء(وُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ءيا ) وهو ةلعلا
 اًزاوج هيف رتتسم هلعافو «هب لوعفم اهلا )و «ضام لعف نأ ويدوم و اغ

 ريدقتلاو «فوذحم دئاعلاو «بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص رَ )ةا ه( وخز ورود

 ع ع 1 مم 21١
 .(4ِبَر دب هَرَمأ ام ضقي (0)

 أ

 .امهريغو (۳۹)ص “يعاجسلا”و )1۷۱ /۱) “يهكافلا لع نيساي» ةيشاح ةدئافلل رظناو

 موزجم عراضم لعف رش )و ‹«بلقو مزجو يفن فرح مل)و ء«ريرقتلل ُمّرْمَهْلا ) :بارعإلا 0)

 راج ُ(َكَل )و «(ْنُحَخ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءهرخآ نوكس همزج ةمالعو ؛6ل )ب

 :هيلإ فاضمةفاكلا )و هب لرون ذه )وب ولت )و قلع وور
 .ينايبذلا ةغبانلا هلاق ها لا ۲

 لعف 8 ءاهذئاذل عابتأو ا تاوهش لإ ليملا يهو ء«ةوبصلا 8-5 داصلا

 ظ .عناملا عِزاَولا )و ءركسلا دض لصألا يف وهو ءوحصلا نم عراضم

 كلذ سبلتلا نع عناملا دوجو عم هلم ةوحصلا مدع ىلع اهخيبوو «ةوبصلا ركس ف كا نالا ىلع

 .سندلل لمحلا ليلق ضايبلا نأل ؛تاوهشلا ساندأب خطلتلا هبحاصب قيلي ال يذلا بيشلا وهو

 ىوريو «حجرألا ىلع حتفلا ىلع ينبم (ىلَع )ب رورجم ريج )و «رج فرح (لَع) :بارعإلا

 «قباس تيب يف (ُتْفَكْفَك )ب قلعتم رورجملاو راجلاو «بارعإلا ىلع ضفخلاب نيِح ىلَع)

 ُتْبَتاَع)ب قلعتم رورجمو راج َبّصلا ىلَع)و «هب لوعفمو لعافو لعف (َبيِشَملا ُتْبَتاَع)و
 «بلقو مزجو يفن فرح )و ريرقتلل ُعَرْمَهْلا)و «لعافو لعف (ثلَف)و ءةفطاع املا )و
 ا ( (ُواَوْلا ) وهو ةلعلا فرحا فدح همزج ةمالعو ل )د موزج لع (خضأ )و

e Cg el ODج .هربخ (زاو) و  



 _ ةيمورجآلاةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 0202000000

 «[۷ :قالطلا] "يب دعس وذ قفل 00 ِءاَعَّدلاَو رْمَألا ُمالَو

 .[۷۷ :فرخنلا] 00 3 ا 0

 ال و ء[٠٤ :ةبوتلا] "© رَ ال 8 :ْوْخَن ِءاَعّدلاَو يتلا يف (ال)و

 ۲۸١[. :ةرقبلا] ' ا

 ۇن ُءاَرَلا هب دصقَو ُهَدْعَب نش نم ا ت ا ا

 ظ قو «[١١٠:ماعتألا] 4 ل لق

 0 0 : 3 9 1 ا بي ر 34 ج 6 0 “46

 ٍلمْؤَحَف لوخذلا نيب ىوللا طقس ٍلِزْنَمَو ٍبيبَح ىَّركذ ْنِم كبت اِ

 .(حضأ) يف مزجلا تلمع ثيح (ّلأ) :هلوق :هيف دهاشلا 8

 .هيلإ فاضم (ٍةَعَس)و «فاضم وهو «لعاف (وُد)و ءاهب موزجم (ُقْفْنُيِؤو ءرمألا مال (ُماَّللا) :بارعإلا ()

 | فرح فذح همزج ةمالعو ءابب موزجم عراضم لعف (ضقَي)و «ءاعدلا مال (ماللا) :بارعإلا (0)

 .هيلإ فاضم (ُفاَكْلا)و « لعاف (ٌبَر)و . ( ضي قلعتم رورجو راج (اَنْيَلَع)و «(ُءاَيْلا) وهو

 هلعافو ءهرخآ نوكس همزج ةمالعو ءاهب موزجم عراضم لعف (ْنَرْحَت)و «ةيهان (ال) :بارعإلا (0)

 Eo اب رو دبل كفوو

 ) :هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو اهب موزجم عراضم (ذِخاَوُت)و «ةيئاعد (ال) :بارعإلا ()

 .هب لوعفم (ان)و

 ينبم رمأ لعف (اولاعت)و 0(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (ُْق) :بارعإلا ©

 فذح همزج ةمالعو «بلطلاب موزجم عراضم لعف (ُلّثَأ)و «لعاف «ُواَوْلا)و ءنونلا فذح ىلع
 ةادأب موزجم هنأ حصألاو E والا ا رهو هيلا قادس هلعافو «(ُواَوْلا) وهو ةلعلا فرح

 امنإو ؛(ْمَكِيَلَع لنآ اوات نا اَوَلاَعَت١ :ريدقتلاو «بلطلا اهيلع لد طرشلا لعف عم ةفوذحم طرش

 .يضام الو هل عراضم ال «دماج لعف (َلاَعَت) نأل ؟؛(اَوَلاَعَتَت) ردقن 1

 :ىدتكلا سلا ورا هلا :ليوطلا وم تينلا 0

 .هعم ناريسي اناك نينثا هب بطاخ «فوقولا نم رمأ (اَمِي) :ةغللا

 هتف ةيابحأ "لؤي: ناک يذلا ناكملا هب دارأ (لزنَم)و «ءاكبلا نم عراضم لعف (ِكْبَت)و

 -ناكملا :-ماللا رسكب- (ىوللا)و «لمرلا نم طقاست ام -نيسلا رسكب- :طقسلا (ِطْفسب)و



  ETREوج جو تدعم دعاس وصحت دس العجم... - - .

 1 لاعفألا بارعإ باب
 ةملك :يأ «ةمزاج عج وأ مزاج طفل :يأ .مزاج عمج :مزاوجلا (مزاوجلاو) :هلوق

 ١ ش .بصاونلا يف هريظن مدقت اک ةمزاج

 لعفلا نم عطقت ا ؛ مزاوج تالكلا هذه تىم“ و , عطقلا ةعللا ٤ مزجلاو

 .اقرح وأ ةكرح

 (بلطلاَو الأو ْمَلآ) طاقسإب ءرشع ةسمخ اأ قيقحتلا (رشع ةينام) :هلوقو
 ةفودحم طرت ةادأب مزجلا نآللف ؛ ثلاثلا و و ف املوخ دلف EBE امأ

 .اقدتسم هلمر نوكي يذلا =

 (رفعج) نزوب يرحم اهنيب نيتحتفب- (ِلَمْوَحو «ءاخلا مضو لادلا حتفب (ٍِلوُخَّدلا)و
 .بلك لزنم نم ناعضوم

 ماقلي ناك يتلا هبابحأ لزانم دنع ءاكبلا ىلع هانواعيل هعم افقي نأ هيبحاص رمأي :ونعما
 .ةميدقلا تايركذلا ددجيلو ءاهيف

 عراضم لعف (ِكْبَن)و «لعاف (لألا)و «نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف 0َنِق) :بادعإلا
 وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو , حجارلا تملع دقو «فيعض لوق ىلع بلطلاب موزج
 ا رو راج (ىَرْكؤ ْنِم)و .(ُنْحَخ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ٌءاَيْلا)
 قلعتم رورجمو راج (طقسب)و .(بيِبَح) ىلع فوطعم (ٍِلِزْنَم)و «هيلإ فاضم (بيبَح)و
 قلعتم ناكم فرظ (َنْيَب)و «هيلإ فاضم (ىَوّللا)و «فاضم وهو (ٍِلِزنَم )ل ص والخ
 ماَقْلا)و ءهيلإ فاضم (ِلوُخَّدلا)و .فاضم وهو (لرنَم) نم وأ (طقس) نم لاح فوذحم
 .(ٍلوُخَّدلا) ىلع فوطعم (لَمْوَح)و «ةفطاع

 ماَقْلا) هنم تطقسو «بلطلا باوج يف عقو هنأل ؛مزج ثيح (كِبن) :هلوق :هيف بهاشلا
 .اهفوقو نع ببسم ءاكبلاف ء(ِكب اَب ْنِإ) :يأ ءءازجلا هب دصقو

 .طقف ردصلا ركذبف ؟هكاوفلا” يف امأو «هزجعو تيبلا ردص ركذ “بكاوكلا” يف | ميجا



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا ا ا

iاا لاثمكو «(ْمَقَ ْمَل) :وحن 1 مزجو يفن ترا :وهو ن  

 عراضم لعف نكي دَلْوُيَو ذِلَيَو ْمُكَأ) نم لکو «بلقو مزجو يفن فرح (مل)ذ

 .نوكسلا همزج ةمالعو لِ موزجم

 .-الثم- مايقلا وهو ثدحلا يفنت األ ؛ (يفن َفْرَح) تيمسو

 .عراضملا مزجت اهنأل ؛ (مْزَج)و

 .يضملا ىلإ هنمز بلقت اهنأل ؛(بْلَق)و

 يفن فرح (0)ف «فنصملا لاثمك مدقت ايف (ْمَل) لثم فرح يهو «(ل) :يناثلا

 ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو «(0ّ)ب موزجم عراضم لعف (ٍضَمَي)و «بلقو مزجو

 .(ٌءايلا) وهو

 وهو «يريرقتلا ماهفتسالا ةزمهب تنرتقا اهنأ الإ (ْمَل) :يهو ,(ْمَلأ) :ثلاثلا

 لاثمك (ُةْيْفَت وأ ةو ُهَدَنِع ٌرّمكسا ِدَق رمأب ٍفاَريْغالاَو ٍراَرْقإلا لع َتَطاَحُْملا كلَ

 لعف (َحَّرْشَت)١و «بلقو مزجو يفن فرح (ْمَل)و «ماهفتسالل (ٌةزمهلاا) «فنصملا

 0 موزجت عراضم

 لاثمك «يريرقتلا ماهفتسالا ةزمهب تنرتقا اأ الإ «() :يهو «(لآ) :عبارلا

 عراضم لعف (ُحْصَأ)و «بلقو مزجو يفن فرح (0)و «ماهفتسالل (ٌةزمحلاا) فنصملا

 .(ٌواولا) وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو «(ال)ب موزجم

 «(اًمزاج اًبلط رك لوصح بلط اهب دصقي يتلا :يهو رمألا (ٌمال) :سماخلا
 هك

 .اًبدأت ةيئاعد تيس نكل ءرمألا )ال( يه ءاعدلا (مال)و

 .( هسكع ءاعدلاو «ىندألل ىللعألا نم نوكي رمألا نأ :اههنيب قرفلاو

 عراضم ف (قِفْنُي)و ءرمألا مال (ماُللا)ذ چ تحس وذ قفل 98 :وحن لوألاف

 .اهب موزج

 عراضم لعف (ٍضُْمَي)و «ءاعدلا مال (ُماَّللا»ف « كير اع سني ل :وحن يناثل

 .(ءايلا) وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو «اهب موزجم



lL 
 « (اًمزاج الط لعفلا كرت بلط 8 دصقي يتلا) :و «ةيهانلا (ال) سالا

 .اًيدأت ةيئاعد تيمس نكل «ةيهانلا (ال) يه ةيئاعدلا (ال)و

 .(هسكع ءاعدلاو ىدألل ىلعألا نم نوكي يهنلا نأ) :امهنيب قرفلاو

 .ةيهانلا (ال)ب موزجم عراضم لعف (ْنَرَْت)و «ةيهان ال)ف « نر ال إذ وحن لوألاف
 .اهب موزجم عراضم (َنْدِخاَوُب) و :ةيئاعد (ال)ف .(اَنْذِخاَوُت ال) :وحن يناثلاو
 «بلطلا عاونأ نم اهوحنو «ماهفتسالاو .يهنلاو ءرمألاك (ُبلطلا) :عباسلا

 :نيطرشب -فيعض لوق ىلع- عراضملا مزجي
 :ءاقلا هن طعم نأ ::ايهدحا

 .ءازجلا هب دصقي نأ :يناثلاو

 ءازج نأ اك .مدقتملا بلطلا كلذ نع اًببسم هردقت كنأ) :ءازجلا دصقب دارملاو
 بلط همدقت عراضم لعف (ُلْناد) فنصملا يلاثمك (طرشلا لعف نع ببسم طرشلا
 نع ةببسم ةوالتلا نإف ؛ءازجلا هب دصقو «(غافلا) هنم تطقسو .(اْوَلاَعَت) وهو
 .(كْبَت) هلثمو «(ٌواولا) وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو بلطلاب مزجف «مهنايتإ
 ] ءالا) وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالع نأ الإ

 روكذملا بلطلا هيلع لد طرشلا لعف عم ةفوذحم طرش ةادأب مزجلا نأ حصألاو
 .روهمجلا بهذم اذهو «(ِكِبَن اَهَقَت نف اَمِق)و (ّلْثَأ ا ْنِإَف اَوَلاَعَت) :ريدقتلاو

 اًثفاوم نوكي نأ طرشلا ةادأ عم فوذحملا لعفلا يف طرتشي :لوألا :ناهيبنت
 نإف ؛ةيآلا يف اك طقف هانعم يف وأ «يرعشلا تيبلا يف اك هانعمو هظفل يف بلطلل
 .يضام الو هل عراضم ال دماج لعف (َلاَعَت)

 اك رومأ ةيناث لمشي وهو رمألا الإ بلطلا عاونأ نم فنصملا ركذي مل :يناثلاو
 .ةدئافلا ليبس ىلع بلطلا عاونأ ةيقب ركذن نحنو مدقت

 لع ئيقثزا َمُهَّللا> :ومن ءاعدلاو «(ٍاش ٍدَسَألا َنِم ُنْدَت ال) :كلوق يهنلا لاثف
 الام ل َتْبَل) :وحن ينمتلاو (َكْمِرْكُأ قززز ّْلَه) :وحن ماهفتسالاو «(هب عفن



 .(َكْنِم ٌدِفَكْسَن رو َكَّلَعَل) دک 5

LE SN وا أ 

 .[191/ :ةرقبلا] “يك ا e راح نُ 9-6 0 5

RESهيت هن  E 

 ٠ ِلَعْفَي َتْلَقْلا يرمأت اهم ِكّنَأَو :ِهِلْوَتَك (هم)و

 هلعافو «(ْنِإ)ب موزجم طرشلا لعف و نل مزجي مزاج طرش فرح (نإ) :بارعإلا ()

 رتتسم هلعافو (ْنِإ)ب موزجم هؤازجو طرشلا باوج (ْتِحْذُي)و «(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 .هب لوعفم (فاکلا)و «(َمُه) :هريدقت اًزاوج هيف

 .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيلعف مزج مزاج طرش مسا (م) «ةيفانعتسا (واَول١) :بارعإلا ()

 اريح ْنِم )و «لعاف (ؤاولا)و «نونلا فذح همزج ةمالعو (ام)ب موزجم طرشلا لعف (وُلَعْمت )و

 «مدقم هب لوعفم ءاَهْلا)و «هؤازجو طرشلا باوج زْعَي)و ءلاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج

 ( .رخؤم لعاف (ةلإ ) ةلالجلا ظفلو

 هلعافو ءطرشلا لعف (ْلَمْعَي)و ءأدتبم عفر لحم يف نيلعف مزجي مزاج طرش مسا ©) . بارعإلا )۳

 ءإدتبملا ربخ عفر لحم يف طرشلا ةلمجو «هب لوعفم (ٌءْوْس )و «(َوُه) :هريدقت اًزاوج هيف رتتسم

 هيف رتتسم لعافلا بئانو «فلآلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو ‹طرشلا باوج (2)و

 | .(َوُه) :هريدقت اًراوج

OT TTةلمج هربخ :ليقو  

 .؟ىنغملا» يف اك اعم امه ليقو «باوجلا

R0ا  

 :ةرادصو
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 = كلم :يآ «خيبوتو راكنإ ماهفتسا وه وهو «ثنؤملل باطخ -فاكلا رسكب- (ٍلََعَأ ) :ةغللا
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 راے

 ."(وقأ مُفت اَمْذِإ) :وْحَخ (اَمْذِإ)و
 ١ ١[. م :ءارسإلا] ١ 0 سلا a ا وغدا 0 5 0 : ول (ّْيَأ)َو )¥( E وكم . 9 وق يي كس

 باطخ هنأل ؛ءايلاب (يِرْمأَت )و .ةتامإلا (ننَملا )نوم الا بز مل نم لعف يهو «ةرغلا ىلع

 .نينكاسلا ءاقتلال ؛ ظفللا يف تفذحو ءاضيأ ثنؤملل

 اهم ِكنأ ثيحب ِكل اعيطم يلق نوكو «يلتاق كبح نوك ينم كعدخ :يأ «كرغ دق :ىذعملا

 | .هلعفي ءىش نم هب بلقلا يرمأت
 لحم يف نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (هَم)و ءاهمساو (ّنَأ) (ِكّنَأ)و ءةفطاع (ُىاَوْلا) :بارعإلا

 (َتْلَقْلا)و ءلعاف اَيْلا)و «نونلا فذح همزج ةمالعو «طرشلا لعف (يِرْمَأَت )و ءأدتبم عفر
 باوج (لَعْفَي)و (َّنَأ) ربخ ربخلاو إدتبملا ةلمجو ءإدتبملا ربخ طرشلا ةلمجو ءهب لوعفم

 ,Ey E Ey e .مطرعلا
 .(وه) :هريدقت اًراوج

 .نيلعف تمزج ثيح (مْهَم) :هلوق :هيف دهاشلا

 :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «طرشلا لعف (ْمَهَت)و ءمزاج طرش فرح (م ْذِإ) :بارعإلا ٠

 .(نأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «هؤازجو طرشلا باوج (ُقَأ)و «(َتْنَأ)

 نآرقلا يف امل لاقيو «ةدئاز (م)و «(اوعدت)ل مدقم هب لوعفم مزاج طرش مسا يآ( :بارعإلا ()

 .لعاف (ُىاَوْلا)و ءنونلا فذح همزج ةمالعو ءطرشلا لعف (وُعْدَت)و ءاّبدأت ديكوتو ةلص

 (ءاَمْسَأْلا )و «مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (هَل)و «طرشلا باوجل ةطبار هاَقْلا )و

 طرشلا باوج مزج لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو «ةفص (يشُلا)و هرخؤم أدتبم

 :هردصو .يحايرلا ليثو نب ميحس هلاق «رفاولا نم تيب زجع دهاشلا اذه (۳)

 شط 1 ا ٌعاّلَطَو الج شنا اَت

 وهف «كلذ وحنو 2 < کو  ٌديِزَي)ب يمس اى هب نيب «ضام لعف هلصأ (لج) 9

 فوصومل ةفص رج لحم يف ةلمج هيف رتتسملا هلعاف عم وهو .هتيلعف ىلع قاب وه :ليقو ءملع نآلا

 .كلذ ريغ ليقو ءاهحضوأو رومألا الج لجر نبا انآ :ريدقتلاو «فوذحم

 هنأبو «هفاخي الو ادحأ باه ال هنأبو «هراكلا ىلع مادقإلاو ةعاجشلاب هسفن فصي :ىنعملا

 .اهاعصل لاح ءرومألا ءابعأب ماوق



 .ةيمورخألا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا (

 00 o 8 62 را ل 71 1 9 4 0

 ٠ ٍلِزنَت حيّرلا هب َلِدْعَت ام ناب :ِهِلْوَمَك (َناّيآَو
 و و ضر دف رق قرت قرت ج 1 و
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 (عّصأ)و «ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (يَم) :بارعإلا
 هيف رتتسم هلعافو «نينكاسلا ءاقتلال ؛رسكلاب كرحو «هرخآ نوكس همزج ةمالعو «طرشلا لعف

 همزج ةمالعو «هؤازجو طرشلا باوج (ينوُفِرْعَت١و «هب لوعفم (َةَمْاَِعْلا)و «(ائأ) :هريدقت اًبوجو

 .هب لوعفم (ُءاَيْلا)ّو «ةياقولل (ُنوُُتلا)و «لعاف «ُواَوْلا) و نونلا فذح

 .نيلعف تمزج ثيح (َىَم) هلوق :ةيف دهاشلا

 :هردصو .ذئاع يبا نب ةيمأ هلاق «ليوطلا نم تيب زجع دهاشلا اذه

 نا ا د مل ٍَرْفَعِب ْتَناَك ُءاَنْجَعْلا ٌةَجْعَنلا اَذِإ

 ءةليزملا (ُءاَفْجَعْلا)و «تاجعنو جاعن :عمجلاو «نأضلا نم ةدحاولا (ُةَجْعَنلا) :ةغللا

 .لمت (لدغت)و ءرافق :عمجلاو «ءام الو اهيف تابن ال ضرألا نم ةعطقلا (ٌةَرْفَملا)و

 لر خيرلا اه لد تقرر. يأ نلف ةي اف تناك ءافحسلا لا ادر ولا

 لحم يف نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (َنايَأ)و «(اً) باوج يف ةعقاو (ُهاَْلا) :بارعإلا

 قلعتم رورجمو راج (ِهب)و .طرشلا لعف (َلِوْعَت)و «ةدئاز (اَم)و «ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن

 نوكسلا همزج ةمالعو «هؤازجو طرشلا باوج (ِلرْثتاو ء(ليغت) لعاف (ُيرلا)و «(لدغت)ب

 .(يه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «ةيفاقلا لجأل ؛ رسكلاب كرحو

 .نيلعف تمزج ثيح (َناَيَأ) هلوق :هيف دهاشلا

 ةلص (اَم)و «ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نيلعف مزجي مزاج طرش مسا (َنْيَأ) :بارعإلا

 ءةمات اهنأل ؛لعاف 4ُواَوْلا)١و ء«نونلا فذح همزج ةمالعو «طرشلا لعف (اوُبوُكَت)و ءديكوتو

 .رخؤم لعاف (ٌتْوَمْلا)و «مدقم هب لوعفم (ُفاَكْلا)و ءطرشلا باوج (كرذُي)و

 :ظفلب ىوريو .ةعيبر نب ديبل هلاق «ليوطلا نم تيبلا اذه

 - يوقلا (لزُجلا ُبّطَحْلا)و «ةحارلاو نمألا ىنعمب ةراجإلا بلطت :يأ (رجَكْسَت) :ةغللا
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 :هلؤقك (اَثْيَحَ)َو
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 لك رفع ىتخإلا تارن هع

 رك لوألا ٌلغِفلا ىس

 .لاعتشالا جْجَأَتلا )و ءظيلغلا =

 اججأت اًرانو ءايوق اًبطح دجت هفاخت امم اهب اًريجتسم اهتأت ناكم يأ نم ترصف :ىنعملا

 . .ةفايضلاو ىرقلا لحمل اهب يدتهتف
 مزجي مزاج طرش مسا (فَأ)و ءاهمساو (عَبْصَأ) (تخبضأ)و «ةفطاع املا ) :بارعإلا

 فرح فذح همزج ةمالعو «طرشلا لعف (ِتَْأَت )و «ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف «نيلعف

 رديت روب روس لوقت )ر و نق م غو لف لا

 هلعافو «طرشلا باوج جن )و ء(زجتش )ب قلعتم رورجمو راج )و ا اال

 فوطعم (َراَث )و «ةفص (آلْزَج )و «لوأ هب لوعفم (ًبطح )و «(كأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم
 هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو «لعاف ةينثتلا فلأو «ضام لعف (َجبَأَت )و ءاّبَطَح ) ىلع
 ظ .(عَبْصَأ ) ربخ بصن لحم يف باوجلاو طرشلا ةلمجو نجت )ل ناث

 .نيلعف تمزج ثيح (ّنَأ ) :هلوق :هيف دهاشلا

 .هلئاق فرعي ملو «فيفخلا نم تيبلا اذه )١(

 ا امل اونو «ديرت امب ارفظ حاج )و ‹يوسلا قيرطلا يف ذخأتو لدتعت (ةقَتشُت ) :ةعللا

 ظ ٠ .اهيقاب (ِناَمْزَأْلا ٌرِياَغ)و

 نم ببس «نيحلاصلا كلاسم يف ريسلاو «ميقتسملا قيرطلا ىلع ةماقتسالا نأ ديري :ونعملا

 .ديري ام هلاونو «هتابغرب ءرملا زوف بابسأ

 قس )و «ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن 1 يف نيلعف مزجي مزاج ف مسا انيڪ ) :بارعإلا

 راج (َكَل )و ءطرشلا باوج رّدَمُب )و 2(َتْنأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «طرشلا لعف

 راج رباع يف)و «هب لوعفم حاجب )و ءلعاف للا ) ةلالجلا ظفلو هيَدَقُب )ب قلعتم رورجمو
 .هيلإ فاضم (ِناَمْرَأْلا )و ءارَدَقُب )ب قلعتم رورجمو

 .نيلعف تمزج ثيح يح ) هلوق :هيف دهاشلا



 ده ْنِإ) :وحن ةلمجو الاعف مزجي دقف الإو ءاّبلاغ :يأ (نيلعف مزجي ام) :هلوق
4 

 .هللا ءاش نإ قأيس اک (ٌرْياَق تن با

 :لافنألا] 4 دع اوُموُعَت نإو# :وحن نيعراضم انوكي نأ نيلعفلا يف بلاغلا مث
 2 ِع و 3 حک سس جا ج اس جدلا رو ۰ 5

 2 ےک وص

 وأ «[۲۰ :ىروشلا] © یر ف ل در مرکل ترڪ درب تاک س # :وحن اعراضف

 E هب ُهّللا ِدِرُي ْنَم١ ثيدحك ليلق وهو اًيضاف اًعراضم

 .حيحصلا وهو ءارايتخا ءارفلل اًعبت كلام نبا هزوجو «ةرورضلاب روهمجلا هصخو

 .يتأآيس اك ءازجو اًباوج يناثلاو اًطرش نيلعفلا لوأ ىمسيو

 وأ اينبم ناك نإو ِهِظَْلِل مزجلاف اًبرعم ناك نإ اًباوج وأ ناك اًطرش لعفلا م

 .هلحمل مزجلاف ةلمج

 ىلع اهتيفرحو اهتيمسا يف فالخلا ثيح نم يهو اًمزاج :يأ (رشع دحأ) :هلوقو

 :عاونأ ةعبرأ

 تالا مأ يهو «-نونلا نوكسو ةزمهلا رسکب- (ْنِإ) :وهو قافتاب فرح :اهدحأ

 ٠ .(اَمْذِإ) :وهو ءحصألا ىلع فرح :يناثلا

 .(ّيأ)و «(ىتم)و «(اَم)و ء-ميملا حتفب- (ْنَم) :وهو «قافتاب مسا :ثلاثلا

 .((ُمْيَح)و «(ىنآ)و ؛(َناّيأ)و «(قْيَأ)و

  .(هم) :وهو «حصألا ىلع مسا : عبارلا

 عوضوم فرح) :وهو «(ْنِإ) فنصملا بيترت بسح ىلع تاودألا هذه نم لوألاف

 هوعيِطت نو چ :وحنو فنصملا لاثمك «(طرشلا ىلع باوجلا 000 درجم ىلع ةلالدلل

 هلثمو «هكإر سنأ نع )۱٤۷۳( هدنسم ىف دمحأ مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ حيحص ثيدح ()

Eحيحص ثيدح وهو ؛ هلا ُهَئاَمَأ شْيَرُق َناَوَه ْدرُي ْنَم١ اًعوفرم ها صاقو  

 اس .(1111) قرب "عماجلا حيحص» يف وهو )1٤۷۳( ترب دمحأ مامإلا هجرخأ اًضيأ



 طرشلا لعف (َِي)و مزاج طرش فرح هلاثم يف (ْنِإإَف «[04 :رونلا] # اوده
 .نوكسلا اهمزج ةمالعو «هؤازجو هباوج (ْمَكْبِهْذُي)و

 يدم وك ا يرسب ال امل -لصألا ين- عوضوم مسا) :وهو «(ام) :يناثلا
 ءمزاج طرش مسا هلاثم يف (اَم)ف ء(ْلُكآ لكا اَم) :وحنو فنصملا لاثمك (طرشلا

eا لمف  i,فذح لوألا يف مزجلا ةمالعو «هؤازجو هباوج  

 عم e ااا ج ويصوم مسا) . وهو 0 :ثلاغلا

 مزاج د 0 هلاثم يف (ْنَم)ف (مِرْكَأ ركن ْنَم) :وحنو ااا لاك (طررشلا

 «هرخآ نوكس لوألا يف مزجلا ةمالعو «طرشلا باوج )و «طرشلا ( لعف (لَمْعَي)و

 .(فلألا) وهو ةلعلا فرح فذح يناثلا ينو

 َهَم) ارم“ « فنصملا كافمك يهل عضو ايف (اَم) لثم مسأ وه وهو (([هم) : عبارلا

 لعف (ْيِرْمْأ) و «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا هلاثم يف (هَم)ذ ء(ْيَلَع َكِبْيَأ طع
 يناثلا ينو «نونلا فذح لوألا يف مزجلا ةمالعو «هؤازجو هباوج (ِلَعْفَي)و «طرشلا

 .نعشلا ةيفاق 5 لجأل ؛ کلاب كرحو «هرخآ نوكس

 عاهل لورق رخو لا لاك هل ضر ا نإ لدم عيفرح وغو 0 )نسال
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 ارو طلا لف ر ناف ن مزاج طرف فرح اع ف اعز
 .نوكسلا هيف مزجلا ةمالعو «هؤازجو هباوج

 فاضي ام بسحب -لصألا يف- عوضوم مسا) :وهو «>ديدشتلاب- (ّیَأ) :سداسلا

 .(ُهَعَم مقا ْمُقَي مُأ) :وحن يف لقعي نمل نوكيف .(طرشلا ىنعم نم مث هيل

 :ريدقتلا نأل ؛فنصملا لاثمكو (ْبَكْرَأ ْبَكْرَت ٌباَوَّدلا ّيأ) :وحن يف لقعي ال الو
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 .(سيجأ شلت ناگم ّيَأ) :وحن يف ناكمللو

 .(َكَعَم ْممعَأ ْمُصَت موي ّيأ) :وحن يف نامزللو

 (اوُغذَت)و «ديكوتو ةلص (اَم)و «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا هلاثم يف (اًيأ)ف

 هؤازجو هباوج (ّيْسَحلا ُءاَمْسآلا ُهَلَق) ةلمجو «نونلا فذح همزج ةمالعو .طرشلا لعف

 .مزج لحم يف

 نم مث «نامزلا ىلع ةلالدلل -لصألا يف- عوضوم مس :وهو «(قَم) ا

 طرش مسا هلاثم يف (یتم)ف «( لکا لات َقَم) :وحنو فنصملا لاثمك ( طرشلا ىنعم

 مزجلا ةمالعو «هؤازجو هباوج (ْنْوُفِرْعَت١و ‹طرشلا لعف (عّصأ)و ‹نيلعف مزجي مزاج

 .نونلا فذح يناثلا يفو «نينكاسلا ءاقتلال ؛رسكلاب كرحو «نوكسلا لوألا يف

 َناّيَأ) :وحنو فنصملا لاثمك «هل عضو ايف (َقَم) لثم مسا وهو (َناّيأ) مالا

 (لِدْعَت١و «ةدئاز (اَم)و «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا لا (َنايَأ)ذ ‹(َكْمرك 5 تأ

 يف كرح هنأ الإ ء«نوكسلا امههيف مزجلا ةمالعو «هؤازجو هباوج (ِلِْثَت١و «طرشلا لعف

 .ةيفاقلا لجأل ؛رسكلاب يناثلا

 نمص مث «ناكملا 7 ةلالدلل -لصألا يف- عوضوم مسا) :وهو «(ّنْيَأ) :عساتلا

 طرش مسا هلاثم يف (َنْيَأ) و :(َلِزْنَأ لنت َنْيَأ) :وحنو «فنصلا لاثمك كم ب

 ةمالعو «هؤازجو و مب ‹طرشلا لعف (اَوُنْوْكَت١و «نيلعف مزجي مزاج

 .نوكسلا يناثلا يفو «نونلا فذح لوآلا يف مزجلا

 ناز وضرب اا لك جال: هاد اد ا ا الا

 «طرشلا لعف «اَِبأَت) و «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا هلاثم يف (نأ)ف «(خبزت عِقكْسَت ٠

 يفو «(ءايلا) وهو ةلعلا فرح فذح لوألا يف مزجلا ةمالعو «هؤازجو هباوج (ْدَجَت)و

 لافتا هلو 4( 210 نمد ديما ره راو .قوكسلا قالا

 :وحنو «فنصملا لاثمك «عضو ايف (َنْيَأ) لثم مسا وهو دوا :رشع يداحلا

 (ْمِقَتْسَت)و «نيلعف مزجي مزاج طرش مسا هلاثم يف (اَثْيَح)ذ «(ْغَقْنَي ُمِلاَعلا ٍلِزْنَي ا(ًمْيَح)



 000 لامفألا بارعإ باب _
 .نوكسلا امهيف را ةمالعو 8 (ْرَدَقُي)و ءطرشلا لعف

 تاودأ حرش لوأ يف اذه ىلع مالكلا مدقت دق «خلإ (...الإ ءامسأ اهلك :هلوقو
 تئش نإ هيلإ عجراف طرشلا

 .يناثلا دوجو ىلع ةمالع هنأل ؛اطرش لوألا يمس امنإو

 . ةمالعلا) :ةغللا يف طرشلاو

 دعب عقي هنأل «لامعألا ءازجبو لاؤسلا باوجب هل اهيبشت ءازجو اًباوج يناثلا يمسو

 ظ .هيلع ىزاجملا لعفلا دعب ءازجلاو لاؤسلا دعب باوجلا عقي اك طرشلا

 :ماسقأ ةثالث 1 همدعو اهب (ام) لاصتال ةبسنلاب تاودألا هذه مسقنت : لاف

 .(ْذِإَو ْءُثْيَح) :وهو اهب لصتم الإ مزجي ال مسق

 (ْنَأَو ءاَْهَمَو ءاَمَو ءْنَم) :وهو اهنع الصفنم الإ مزجي ال مسقو
 e زب ها قفار هنا تاور 0117 شرعنا دلال هينا ووك ىبتلو
 :لاقف نيتيب يف مهضعب اهمضن دقو

ES CCSهيك ممر  

 د ٍناَهْجَو أا قابو ىفأ ف كاك
 وک ءاقلاب هلا e :اطوخ لمح :نإ تار ولا حلب ْمَل اَذِإَو شش

 ٠۷] :ماعنألا] "4 ديف ونی لک ی ری رم كس نإو»

 اًرزاوج هيف رتتسم هلعافو «طرشلا لعف (سَسْمَي)و «ةيطرش (ْنِإ)و ءةفطاع (ُواَوْلا» :بارعإلا ()

 هيف رتتسم هلعافو «طرشلا لعفب قلعتم رورجمو راج (ِرْيَخْب)و هب لوعفم (ُفاَكْلا)و ء(وُه) :هريدقت
 ظ ءاَقْلا) ‹طرشلا لعفب قلعتم رورجمو راج (ِرْيْحج)و «هب لوعفم (ُفاَكْلا)و «(َوُم) :هريدقت ازاوج

 «ةهبشم ةفص هنأل ؛ (ٌريِدَق)ِب قلعتم رورجمو راج (ّلُك َلَع)و ءأدتبم (َوْه)و «طرشلا باوجل ةطبار
 .طرشلا باوج مزج لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو «ربخ (ٌريِدَق)و «هيلإ فاضم (ءْيَس)و



 ش 0 32 0 ا
 CET روح :

 00 يب و عم ع '
 1٥ :نارمع لآ] 4 روڪ

 7 1 8# ملح هل 0 2ھ ٠

 مصت نإو 0 : وح هي

 ةتس يف ءافلاب باؤجلا نارتقا بجي :يأ ءخلإ (...ءافلاب هنارتقا بجو) :هلوق

 ةثالث اهنم فنصملا هوك «عضاوم

 ان ضام لعف (َناَك 1١

 باوجل ةطبار «ُءاَقْلا)و «(َناَك) ربخ بصن لح يف ةلمج «هب لوعفمو لعافو لعف (هّللا ا

 «ةياقولل (ْنوُنلا)و «لعاف (ُواَوْلا)و «نونلا فذح ىلع ينبم . رمأ“ لعف (اوُعبَّنا) و «طرشلا

 .طرشلا باوج مزج لحم يف ةلمجلاو «هب ب لوعفم (اَيَلإ )و

 لعف ( وأَعْفَب) و العال مدقم هب رع ت ل نا طرفا (قذو و ةلطاط الا :بارعإلا

 فوذحمب قلعتم رورو راج اربح ْنِم)و «لعاف (ُو والا )و «نونلا فذح همزج ةمالعو «طرشلا

 لا بردن 0 )و بنو يفن فرح (:])و ءطرشلا باوجل .ةطبار (اَنْلا)و «لاح

 .ناث لوعفم (ءاَهْلا )و «لوألا لوعفملا وهو «لعاف بئان (ُو!َوَل !)و «نونلا فذح هبصن ةمالعو

 هي 6 رک

 ةلمجو «دحاول ىدعتي وهف الإو < ‹ ومر ) ىنعم نمض هنأل ؛نيلوعفم (َرْمَك) لعف بصن امنإو

 .طرشلا باوج مزج لحم يف (وُدَمْكُت ْنَلَف)

 يذلا ىلع الح ءايلابو «باطخلا ىلع ءاتلاب أرقي اولي امو :ىلاعت هلوق ل

 .؟نايبتلا” يف يربكعلا هلاق ها .هلبق

 «مدقم هب لوعفم ءاَهلا دو ‹طرشلا لعف (ْبِْصُت)و «ةيطرش (ْنِإ)و «ةفطاع (ُكَوْلا) :بارعإلا ©

 ءرج لحم يف (ْيِذَلا) ىنعمب لوصوم مسا رو ءرج فرح (ئاَبْلا)و ءرخؤم لعاف نَيَيَس )و

 . «لقثلل ةردقم ةمح هعفر ةمالعو « لعاف (ىديَأ)و ‹ثينأتلل )و .‹ضام لعف (ئ:3)

 فرح إو (ُّنعَدَق) :هريدقت فوذحم دئاعلاو ءلوصوملا ةلص ةلمجلاو ءهيلإ فاضم ازا )و
 ةلمجو «ريخ عفر لحم يف ةلمج «لعافو لعف (َنَْيْفَي)و ءأدتبم (م)و (حيحصلا ىلع ةءاجف

 .طرشلا باوج مزج لحم يف ربخلاو إدتبملا



 _ لاعفألا بارعإ باب ]

 دقو 0 تاو مرج ا ف : ةيسالا ةلمجلاو « هربخ - (هئدَق)و ا كيف دقيآلا ل ف

 .اًيوجو (ءافلا)ب تنرتقا

 داف 7 َءاَج ْنإ) :وحنو فت ا .لاقيك  يبلط اهلعف يتلا ةيلعفلا ةلمجلا :يناثلا

 تنرتقا دقو «طرشلا باوج مزج لحم يف ةيبلط ةلمج -ةيآلا 1 (َنْوْعِتا)َ , (ُهّب ٍرْضَت

 .ابوجو (ءافلا)ب

 لاثمك «(ْمَل)و (ال) ريغ فانب نورقم اهلعف يتلا ةيلعفلا ةلمجلا :ثلاثلا
 ةنورقم ةيلعف ةلمج -ةيآلا يف- (ُهْوُرَُْكُت نلف «(مَدْنَت اق ذه ْنِإ) :وحنو ءفنصملا
 .اًبوجو (ءافلا)ب تنرتقا دقو «طرشلا باوج مزج لحم يف (ْنلاب

 ْنِإ) :وحن ءدماج اهلعف يتلا ةيلعفلا :

 .(َراَف دقف د َدَهَتْجا نإ) :وحن ,(ُذَق)ب نورقم اهلعف يلا ةياعفلا :سماخلا

 رومي فوسَف ذه ْنإ) :وحن «سيفنت فرحب نورقم اهلعف يتلا ةيلعفلا :سداسلا
 تانا زوفعسق وا

 :لاقف عضاوملا هذه مهضعب مظن دقو

 سيفا ْنَلِبَو ذو ابو  ييايو ة يلع ةي
 ءاهيف نيعتت ال اهنإف «ةيمسالا ةلمجلا ادع ام (ءافلا)ب اهطبر بجي عضاوملا هذهف

 .فنصملا لاثمك هلا (15إ)ڊ وأ اهب طبرت لب

 مدعل ؟ طبر هل اهنودب ذإ ؟ هطرش نيبو ةندب طبرلا لصحيل «كلذ بجو امنإو

 .ةادألا ةرشابمل باوجلا ةيحالص

 ءازجلل يااا بلا ةيببسلا ىنعم نم اهيف ال ؛كلذب (ءافلا) تصخو

 :.هلعب بقعتملاو طرشلا نع تملا

E قران ال وردت EY 
 ٠ نالْثِم هللا دلع لاب لاو  اَهْيْكْشَي هلا ٍِتاَنَسَحلا لفي نم



 ظ ةيمورجآلا ةممتم: ىلع ةيهبلا ةردلا
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 الإَو اَهْيِحاَص َءاَج نإف» :ةطقللا ناش يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك :يناثلاو

 ابي عِتمَتس اق) 5 3 ا غتمتسا (.

 ,(الي) يفنملا وأ «تبثملا عراضملاك اًطرش نوكي نأ حلصي باوجلا ناك نإف

  1َءاَج ْنِإ) : وحن «(ِءافلاب) هنارتقا بجي 1 (33ُ) نم درجملا فرصتملا يضاملا وأ

 .(َماَق وأ ءْمَمَي مل وأ ءْمَقَي ال وأ وُرْيَع مي دَر

 :يهو -دملاو ءافلا مضب- ةَءاَجْفلا ىلإ ةبوسنملا :يأ (ةيئاجفلا (اذإ)ب وأ) :هلوقو

 .مدقت اك ةيمسالا ةلمجلا عم الإ نوكت الو «(ةتغب ءىشلا ةاقالم)

 امدعب الإ عقت الو ءا اک يف اهتهبشأ اهنأل ؛(ِءافلا) ماقم تماق امنإو

 .اهدعب اب بقعم وه
 حجرأ لوألاو « فالخ ؟تاكن وأ «نامز فرظ وأ ‹ فرح 2 لهو .

 "ةيووُرْجآلا ُبِحاَص رکو لفت امْيك) وح (َمْيَك) مزاوجلا يف  1ا  aا

 .بّرَعْلا مالك يف ٍدِهاَع لع اهل فیت ملو وک ْبَْذَم اپ ماو (عفآ ظ
 ب

 :هلوقك رْغَشلا ةَروَرَص ف (اَذإ)ب رج قو

 عيْنَكساَ اّلِإَو) طفلب (۱۷۲۳) ةرب مسمو هجرخأو ءظفللا اذهب )۲٤۳۷( 7 يراخبلا هجرخأ (۱)

 .هكلار بعك نب يأ نع ۲ اج

 - (ةَمْوُدَلا) :ظفلبف "بكاوكلا” و “ةطوطخملا” يف امأو «“هكاوفلا» يف اذك (ةكيؤدخآلا) 3 49

 .مورجآ نبا اهفلؤمل ةبسن -ةمومضم ءارلا ديدشتو ميجا حتفب

 :يأ طرشلا لعف نم لاحلا ىلع بصن لحم يف نيلعف مزجي ءمزاج طرش مسا ميك ) :بارعإلا 0

 ESD ا وتوت ia ‹طرشلا لعف (ْلَعْفَت )و «لعفأ لعفت لاح يأ ىلع

 .(انأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «هؤازجو هباوج (ُلَعْفَأ )و



| a. لاعفألا ب بارعإ باب_ ٠ 

 رم 0 4 4

111151101111112 
 «نيلعف مزجي «مزاج طرش مسا (َمْيَك)و فنصملا لاثمك (طرشلا ىنعم تنمض من

 .نوكسلا امهيف مزجلا ةمالعو «هؤازجو هباوج (ُلَعْفَأ)و .طرشلا لعف (ْلَعْفَت)و

 ب ةلاحتسال ؛ذاش وهو «نييرصبلا نم برطقو نييفوكلا بهذم اهب مزجلاو

 يأ َلَع) :هانعم ناك (ُأَرَْأ ره َرَعَت َمْيَك) :تلق اذإف «لاوحألا مومعل ةمزالم ابهنإف

 7 تايفيك عيمج ةياعر نأل ؛رذعتم ىنعلا اذهو ء(اَهَلْكِم اأ ُأَرْهَأ أَرْفَت ةيفْيَكَو

 خخ ربا ا الا

 - اًبرطق ادع ام نييرصبلا بهذمو «(اَم) لاصتاب مهدنع اهب مزجلا ديقتي الو

 «ديدشلا صحفلا لعد برعلا مالک ف امل دهاش دوجو مدعل ؛ مزجت »ل هنأ :- حيحصلا

 اهريغ فلاخت اهنالو ؛(شِيْجأ سيت اَهِيَك) :وحن سايقلا قيرطب الاثم امل اوركذ اغنإو

 :هردصو .فافخ نب سيقلا دبع هلاق «لماكلا نم تيب زجع دهاشلا اذه )١(

 000 ّىِفْلاِب َكْبَو َكاَنْغَأ ام نْفَكَْسا

 .كرتعت ( َكْبِصُِفو .لاملا ينَغ :-رصقلاو نيغلا رسكب- ( َيِفْل) :ةغللا

 ءاحلاب ىوريو «ففعتلاب لاجلا رهظأ :يأ ءميجلاب يوري ( لَمَو «ةجاحو رقف ( ٌةَصاَصَخِلو

 0 EN لح نيمار ARE ع ةلوبلا
 دحأ علطي ال ىتح لاججلا رهظأف ةجاحو ةقاف كبصت اذإو كبر كانغأ ام ىنغلا رهظأ :ىنعملا

 .ةجاحلا نم كباصأ ا

 .ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مزاج طر مسا (اًذَِو ءةيفانعتسا ( ُواَوْل) :بارعإلا

 ( ٌةَصاَصَحلو .مدقم هب لوعفم (فاكلاو «نوكسلا همزج ةمالعو ءطرشلا لعف ( ْبِصْو

 كرحو «نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف ( ٍلمَجو ءطرشلا باوجل ةطبار (ُءاَقْلاو ءرخؤم لعاف

 يف ( ٍلّمَجَتف :ةلجو .(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءرعشلا ةيفاق لجأل ؛رسكلاب

 ( .طرشلا باوج مزج لحم

 .اذوذش رعشلا يف تمزج ثيح ( اَذِإ 9 :هلوق :هيف دهاشلا



 َمْيَك) حصي الف مدقتملا لاثملاك اهطرشل اهباوج ةقفاوم بوجو يف طرشلا تارا 17

 اه يرام نزور دف ذر ايكو e عقت اأ حيحصلاف «قافتاب (ْبَمْذَأ شل

 ٠ .نيلعفلا عقرب (َكْروُرَأ فورت َنَمْيَك) :لوقت ءالامع ال ىنعم

 د لاعبا نالا ىلع ةلالدلل -لصألا يف- عوضوم مسا) :(1ذإ) )5 هلو

 وكف 4 « فنصملا لاثمك رعشلا ةرورض يف الإ مزجت ال اهنأ روهشملاو «(طرشلا ىنعم نمض

 ٍبَعْراَف َبِئاَغَبلا ْئِطْعُي ْيِذَّلا لإ فلا ُجِزاَف ٌةَصاَصَخ َكِْبِصُت اَذِإَو

 همزج ةمالعو «طرشلا لعف (َكْبِصُترو مزاج طرش مسا -هلاثم يف- (اًدإ)َذ

 .هؤازجو هباوج (لّمَجَتْف) ةلمجو «نوكسلا

 تاودأل اهتفلاخمل ؛هيف مزجت ال اهنإف ءرثنلا (رعشلا ةرورض) هلوقب جرخو

 ةعوضوم يه يتلا (ْنِإ) ىنعم اهنمضتل ؛تمزج امنإ طرشلا تاودأ نأ كلذو ‹طرشلا

 ْنِإ) :تلق اذإ كنأ :يأ «نافلاختم اهف قيقحتلل ةعوضوم (اَذإ)و «كشلاو ماهبإلل

 لع تنا کا ج اذإ) :تلق اذإو « هيج يف كاش تنأف «(َكّكْمَرْكَأ َتْنِح

 .مزجلا ريغل (ْنِإ)و «مزجلل (اَذِإ) :نولوقي اذهلو «هئيجم نم نيقي

 م ل ءرودن ىلع رثنلا يف ام مزجلا مهضعب زاجأو

 :ثيدحلا اذهل هحرش دنع رجح نبا ظفاحلا لاق .(۲۷۲۷) مسمو )17١8( يراخبلا هجرخأ (۱)

 ‹نونلا توبثو عراضملا ةغيصب «ِناَريَكُت» ىنهيمشكلا ريغ نعو ... ( َنيِثالَثَو اعبر اَربَكَف» :هلوق

 .دارملا .ها .اًفيفخت تفذح امإو ءطرشلا لمع لمعت (اَذِإ) نأ ىلع امإ يهو «ةخسن يف تفذحو



 .هعوبتم لل نيالا هب ٌلوؤملا وأ ُنكْفملا عبالا :َوُه ثغكلا
 ل al مساو ,(ِبراّض)5 ٍلِعاملا مسا : ٌقَتْشُمْلاِ ا

 س o ا ا ا 6 يب ص

 2ك ليضفتلا مساو «(نّسَح)ک لا ةفصلا و (٤ بنو رص )5

  :قتشُملاب لۇۇملاب ٌداَرْملاَو
 (اًذه ٍدْيَّرِب ٌتْرَرَم) :ٌوْحْخ ءَةَراَشإِلا مشا

(۱) 

(Wr E N E ا 6 a 
 (َماق يذلا ديرب َترَرَم) : وح لوضصوَملا ساو

 يف ةراشإ مسا (اَذَم)و «لعفلاب قلعتم رورجمو راج (ِْيَريإو «لعافو لعف (ُتْرَرَم) :بارعإلا ()
 ' .(ِدْيَر)) ةفص رج لحم

 (َماَق)و «(ِوْيَر)ل ةفص رج لحم يف لوصوم مسا (ْيِذَّلا)»و «هبارعإ مدقت (ِدْيَرِب ُترَرَم) :بارعإلا (0
 وه دئاعلاو ء«لوصوملا ةلص ةلمجلاو «(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «ضام لعف

 00 ظ .رتتسملا ريمضلا

 ؛(ُءاَيْلا> اهرج ةمالعو .(ٍِلُجَرر) ةفص (يذ)و «(ٍدْبَرِب ُتْرَرَم) :لثم (ٍِلُجَرِب ْتْرَرَم) :بارعإلا

 ظ .هيلإ فاضم (ٍِلاَم)و «فاضم وهو ءةتسلا ءامسألا نم األ

 .(ِلُجَر)) ةفص (ٌيَقْشَمِد)و «مدقت (لُجَرب ُتْوَرَم) :بارعإلا (4)

 .(ِةَرِكَّتلا مْكح يف األ ؛اَهاَنْعَم يف ام ْوَأ) ةدايز «ةطوطخملا” يف ()
3 



 لد ِلْجَرِب تاوكر كر ارا مريو ردصملا َكِلْذَكَو

 ل لال ٍنَلْجَربَو لذ ةَْماَو |

 ET E لاج فنصملا ىهتنا امل < 5317 .تعنلا بال :هلوق

 فطعو «تعنلا :ءايشأ ةسمخ وهو هريغل اًعبت برعي ام ركذ يف ذخأ ءالالقتساو ةلاصأ

 كلذ مظن دقو تعمتجا اذإ بترت اذكه «قسنلا فطعو «لدبلاو «ديكوتلاو «نايبلا

 :لاقف مهضعب

 ْقَحَألا ٍلْوَملا يف ُبِيِتْرَتلا َوُه اَدَه سَ ُلَدَب دكوم نالا كغ
 انآ لجألو ء(ٌدْيَرَو َكوُخَأ ُهْسْفَت ُرَمُع ُمِلاَعلا ُلْجَّيلا ءاَج) :كلوق اهعابتجا لاثمو

 .عباوتلاب تيمس اهريغ عبتت

 تعنلا نكل راتخملا ىلع ةفصلاو «فصولا هفداريو «تعنلاب اهنم فنصملا أدبو

 .نييرصبلل امهو نييفوكلا ةرابع

 .لاحلاك « (رش وأ ريخ نم هيف وه ام ءيشلا فصو ) :ةغل وهو

 .خلإ (...عباتلا) هلوقب فنصملا هفرع ام :احالطصاو

 عباوتلا عيمج لمشي سنج ( عباتلا) هلوقف

 5 يظفللا ديكوتلا ادع ام عباوتلا ةيقب هب جرخأ (هب لوؤملا وأ قتشملا) :هلوقو

 رياغملا :يأ (يعوبتم ظفلل نيابملا) :هلوقب هجرخأ هنإف (ٌلِضاَملا ٌُلِضاَملا ٌدْيَر َءاَج) :وحن

 هل رياغمو قتشم هنأل ؛(ٌديَر)) تعن مدقتملا لاثملا يف لوألا (لضاقلا)ف ظفللا يف هل

 هنكل اًمتشم ناك نإو هنأل ؛تعنب سيلو «لوآلل ديكوت يناثلا (لضاَقلا)و .ظفللا ف

 | .ظفللا يف هل رياغم سيل

 راج (ِهّللا للو «لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج (هيف)و «لعاف بئان (ُواَوْلا)و ءعوفرم . =

 .(اَمْوي)] تعن بصن لحم يف (َنوُعَجْرُت) :ةلمجو ((َنوُعَجْرَتاِب قلعتم رورجمو

 .هدعب أم هلثمو :(ِلُْجَر)) تعن (ِلْذَع)و «مدقت (لْجَرِب ٌتْرَرَم) :بارعإلا ()



 ا 76 لمشي وهو «( هبحاصو ثدح ىلع لد ام) :قتشملاب دارملاو

 gh E ا لا
 .[؟08 :ةرقبلا] © َنيِمِلَطلأ ّمَوَمْلا ىد ال ُهَنَأَو :ىلاعت لاق «لعاف مسا

 د و ا و ارا قنا نال
 .[ه-٤ :روطلا] © ٍعْوْرمْلا ٍفْقَّسلاَو € روُمَسلا تيلو :ىلاعت لاق «لوعفم مسا وهو

 وهو .(َلُجَو)ل ةفص (ّنَسَح )ذ ((ٌنَسَح دخ لجر َءاَج) : وج «ةهبشملا ةفضلا :ثلاتلا

 «(لجَر)ل ةفص (لغأ)ذ .(َكْنِم اغا ا ا و ‹ليضفتلا مسا :عبارلا

 ١[. :ىلعألا] # أ َكْيَر ّمْسآ حّيس# :ىلاعت لاق «ليضفت مسا وهو

 نم ميقأ ام) :قتشملاب لوؤملاب دارملا .خلإ اا لوۇم اب دارملا) :هلوق

 ةتس كلذ نم فنصملا ركذ ءريثك وهو «(هانعم ىلع ةلالدلا يف قتشملا ماقم دماوجلا

 ( :ءايشأ

 دماج وهو «(ِدْيَر)ل تعن (اًدَه)ف ء(اَدَه ٍدْيَرِب ُتْرَرَم) :وحن «ةراشإلا مسا :اهلوأ

 ( .(ِهْيَلِإ راًسُملا) وأ ء(رِضاَحلا) :يأ «قتشملاب لوؤم

 .لوعفم 01 :يناثلاو «لعاف مسا :لوألاو

 ,(ٍدْيِز)) تعن (ْيِذَّلا) «(ءاق ْيِذَّلا ٍدْيَرِب ٌتْرَرَم) :وغ ء«لوصوملا مسالا :اهيناثو

 .(ةمايَق موُلْعَملا) وأ ٠ یا ) :يأ «قتشملاب لوؤم دماج ونهو
 ( .لوعفم مسا :يناثلاو «لعاف مسا :لوألاو

 (ِلاَم ْيِذهَف «(ِلاَم ْيِذ ٍلْجَرِب ُتْوَرَم) :وحن ء«-بحاص ىنعمب- (ْوُذ) :ثلاثلا
 ٠ .لعاف مسا :وهو «لام بحاص :يأ «قتشملاب لوؤم دماج وهو «(لُجَر)ل ةفص

 «(لُجَر)ل ةفص (َيِقْشَمِد)»و «(ٌىَقْشَمِد ِلُْجَرِب ُتْرَرَم) :وحن ء«بسنلا ءامسأ :عبارلا

E Nsنري مقال رهو قدما  



 | ةيمورجألاةممتم ىلع ةيهبلاةرسلا 2202020202000 ماهل
 1 ٠ :طورش ةثالثب نكل ءالاحو اًربخ عقت اك ءاتعن عقت اهنإف «ةلمجلا :سماخلا

 .فنصملا هركذ اذهو «ةركن نوكي نأ :وهو «توعنملا يف طرش

 :ةلمجلا يف ناطرشو

 لاثمك هب ظوفلم امإ «فوصومل اب اهطبري ريض .ىلع ةلمتشم نوكت نأ :اهدحأ 0
 «[48 :ةرقبلا] ايس ین نع س یر ال اَمْرَب ْاُمَتأَو ¥ :وحن ردقم وأ «فنصملا

 ( .هيف يزجت ال :يأ

 .بذكلاو قدصلل ةلمتحم :يأ «ةيربخ نوكت نأ :يناثلاو

 ‹توعنملا وهو «ةركن (اًموي) نإف «ةثالثلا طورشلا هذهل لماش فنصملا لاتو

 توعنملاب اهطبري ريض ىلع ةلمتشم «ةيربخ يهو ءهل تعن «خلإ (...َتْوُعَجرُي) ةلمجو
 لإ هْيِف َنّيِعِحاَر اموی ا :ريدقتلاو+ ۇش ةلوؤم يهو 2(ِهْيف) نم (ءاملا) وهو

 .لعاف مسا وهو «(ِهَّللا

 ٍلُجَرِب ُتْرَرَم) :لاقي الف ءا تعنلا زجي مل ةيئاشنإ وأ ةيبلط ةلمجلا تناك نإف

 .عيبلا ءاشنإ ادصاق (ةَكّتْعِ لرب NDT ( (ُةّبِرْصا

 ريكذتلاو دارفإلا مزالي نأ طرشب نكل اريثك هب تعني هنإف ءردصملا :سداسلا
 ةفص -نيعلا حتفب- (ِلْدَعاو «خلإ (...ٍلْدَع ٍةَأَرْماَو ءِلْدَع ٍلُجَرِي ُتوَرَم) :وحن

 .هدعب ام اذكو «لعاف مسا وهو «(لداع) ىا قتشمل اب لوؤم دماج وهو « (ٍلَجَو)ل

 .عمجي الو «ىنثي ال ردصم وه ثيح نم ردصملا نأل ؛هريكذتو هدارفإ مرتلا امنإو
 ( .هلصأ ىلع هورجأف «ثنؤي الو

 ارا «ٌناَقْبِصو ‹فوْيْصَو «فاَيْطَأ لارو ءْفْيَص ُلُجَي) :برعلا لوق امأو

 .ليلقف (ٌةَفْيَص

 .عاسلا ىلع روصقم اريثك ناك نإو اًيعن ردصملا عوقو : يي



 .۵ کنت و ِهِفيِرْعَت فو ِهِضْفَخسَو ِهبْصْنَو

 ِهْئيِناَتَو هريِكْذَت يف اًضْيَأ ُهَعِبَت هيف 2 3 7 ش 4 02 ٠ صمام 5 د ر چ ا 2
 مكرر صارو .لقاعلا د دي ) :لوقت «هعمجو هتيشنو ِهِداَرْفِإ يو E . تااراوم al o IY لإ ا مب ا
e2 ر  O6 تيارو «ةلقاعلأ دنه تَءاَج)َو . (ٍلِقاَعلا كيان تررمو <« اعلا م 0 31 أعل ا  

 دات كيو قاق ّلُجَر َءاَج)َو «(ةَلِقاَعلا ني ٌتَِرَمَو َةَلِقاَعلا

 CE O NNT «(لقاع لُجَرپ ُتيَرَمَو ءآلِقاَع

 َنوُدْيَّرلا ءاَج)َو "«(ِقْيَلِقاَعلا نْيَدْيَّرلاب ُتْرَرَمَو ءَئْجَلِقاَعلا نْيَدْيَرلا

 (ِنْيِلِقاَعلا يلا ُتْرَرَمَو ءِقيِلِقاَعلا َنْيِدْيَرلا ُتْيَأَرَو ءَنوُلِقاَعلا

 ُتْرَرَمَو ءِيبَتلِقاَعلا نْيَدنهلا ْتْيَأَرَو ِناَتَلِقاَعلا ٍناَدْئهلا ِتَءاَجْرَو

e eتاڌنهلا ا ‹ُثالقاَعلا  

 ا و س 5 5 ' 7 . 85 5 7 7 7 5 5 ص 0 ِ

 لاك نقلا كل فراقلا تييتفلا وأ قولا 07 0 07
0 

 الا دير َءاَح) لو وقت مم لَ

  2 Eا و 5 2 69 مس وع 5 هاو OG 7 وو۶

 ا هماً لجرب تامر لوو 4 (اَهويأ مياعلا دش تٽَءاَجَو

 .(ِنيَلِقاَع ِنيَلُجَرب ُتْرَرَمو «نيَلِقاَع ِنيَلُجَر ُتْيَأَرو ءِناَلِقاَع ِنالُجَر َءاَج)و :ةدايز ؟بكاوكلا» يف ()

 .«هكاوفلا” نتم الو “ةطوطخملا” يف اًدوجوم سيلو

 .لعفلا لمع لمعي لعاف ا ا دل تعن (ُةَمِياَقْلا)و «لغافو لعف (ُدْيَر َءاَج) : بارعإلا 40
 ك

1 
 .(اَهوُبَأ ۽ املا ل دنه تءاج) :هلثمو «هيلإ فاطم ( ê) الو «هلعاأف )0 أ



Jةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا_ ۰ ا  

 تزرع © ااوبآ مات ِنَلُجَرِب ثَرَم) :لوُقَتَو «"(اهوُبَأ ما ةأَرئابَو
Os 

 ٍلاكملاك اًعْمَج ٍتْغعّئلاب ٌعوُقْرَملا مْسإلا ناگ اإ یف :َلاَق ِهْيَوَبْيِس نَا الإ

 ُتْرَرَم) :ُلاَقْيَف ريك عنج عت ن تلا. ف خالا. رخل

 (ٍِلْجَر)ل ةفص (ٍةَمِئاق)و 0 قلعتم رورجمو راج (لُجَرب)و «لعافو لعف (ُتْرَرَم) :بارعإلا (1)

 .(اَهوُبَأ مَ ٍةََرْماي ) ءهلثمو «مدقت اك «لعاف (ُهَأ)و

 (مئاف )و ءىنثم هنأل ؛(ءاَيْلا) هيف رجلا ةمالع نأ الإ ءهلبق ام لثم (ِنَلُجَرِب ُتَِرَم) :بارعإلا 0

 هنأل ؛فلألا هعفر ةمالعو , (مئاقب ) لعاف (ْهاَوَبَأ )و «ةرسكلا هرج ةمالعو .(نْيَلُجَر)ل ةفص

 .هيلإ فاضم (ءاَهْلا )و م

 .(انموُبَأ) :ظفلبف بكاوكلا يف امأو «“هكاوفلا” و *ةطوطخملا” يف اذك (اشاوبأ) ق9

 ءلعاف (موابآ)و .(لاَجر)) ةفص (ئاَق)و ء(ِلْجَرِب ُتْرَرَم) «لثم (لاجرب ُتْرَرَم) :بارعإلا ()
 :قيص 1 فرعي رهاظ اهبارعإ ةلثمألا ةيقبو ءهيلإ فاضم اهلا )و

 «هيلإ فاضم ُأَرْما)و ءرخؤم لعاف ماَلُخ)و ءمدقم لوعفمو لعف (ينَءاَج) :بارعإلا ()

 ةفاضإ نم «هيلإ فاضم اهلا )و «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو «مالغ)ل تعن ُهَبِراَض )و

 .ةلثمألا ةيقب هيلع سقو مَبِراَص )ب «لعاف (يه)و «هلوعفم ىلإ لعافلا مسا



rTقاتلا 3 ديو ا 0 تلا د ةو ا ب و عفر  

 هيف رتتسم هلعافو «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو «(ٌدْيَر)ل يقيقح تعن (لقاعلا)ف .
 ظ El Ea CE ها انج

 و رشك نع ةعبرأ يف هتوعنم عبتي هنأ همكحو

 .ضفخلاو «بصنلاو «عفرلا :يه يتلا «ةثالثلا بارعإلا هجوأ نم دحاو

 .عمجلاو «ةينثتلاو «دارفإلا :نم دحاوو

 .ريكنتلاو «فيرعتلا :نم دحاوو

 عبت (ٌلِقاَعلا) وهو تعنلا نإف «مدقتملا لاثملاك ثينأتلاو «ريكذتلا :نم دحاوو

 .ريكذتلاو «فيرعتلاو «دارفإلاو «عفرلا يف (ٌدْيَر) وهو هتوعنم

 .هجوألا ةيقبو «عفرلا لدب بصنلا هيفف (َلِقاَعلا اًديَر ُتْيَأَر) :تلق نإف

 .هجوألا ةيقبو «بصنلا لدب ضفخلا هيفف (ِلِقاَعلا ٍدْيَرِب ُتْرَرَم) :تلق نإو

 دن ُتيَرَم)و «(ةلِقاعلا ادْنِه ُتْيَأَر)» «(ُةلِقاَعلا دنه ْتَءاَج) :تلق نإو
 .هجوألا ةيقبو «ريكذتلا لدب ثينأتلا اهيفف «(ِةّلِقاعلا

 «(لقاع لُجَرب ُترَرَم)و ؛(آلقاع الُجَر ٌتيأَر)و «(لِقاَع لُجَر َءاَج) :تلق نإو
 0 .هجوألا ةيقبو «فيرعتلا لدب ريكدتلا اهيفف

 . .هجوألا ةيقبو ءدارفإلا لدب عمجلا وأ ةينثتلا اهيف ةلثمألا ةيقب

 اًيقيقح ىمسيو «هيف رتتسملا توعنملا ريمضل عفار اهلك ةلثمألا هذه يف تعنلاو

 ظ | .مدقت اك
 اري وأ «توعنملا ىلع دوعي ريمضب الصتم ارهاظ امسا عفر ام :يببسلا تعنلاو (

 لعاف مسا وهو «(دْبَر)ل يبس تعن (لقاعلا)ف (ُهوُبَأ ٌلِقاَعلا دير ءاَج) :وحن اًزراب

 دوعي هيلإ فاضم (ءاملا)و فاضم وهو .(لِقاَعلا )ب لعاف (ْوُبَأ)و «لعفلا لمع لمعي

 .(ٌدِيَر) ىلع



 | ةيمورجألاةممتم ىلعةيهبلاةرسلا ۷ل
 دحاوو «بارعإلا هجوأ نم دحاو :ةسمخ نم نينثا يف هتوعنم عبتي هنأ همكحو

 .ريكنتلاو فيرعتلا نم

 اك «ثينأتلاو ءريكذتلا :اهو «نينثا نم دحاو يف هدعب يذلا هعوفرم عبتيو

 .فنصملا مالك نم مدقت

 بسحب هثينأتو هريكذت نوكيف ءهلحم لحي ؛ يذلا :يأ (لعفلا كح ىطعي لب) :هلوق

 | َةَتَسَح 0 تزل و هدعب يذلا عوفرملا

 ينال فتعمل ةلكماكو ا َنَسَح )و NS :لعفلا يف لوقت

 53 «(اَه موب نسح ٍةَأَرْماِب) وأ أ

 0 i: e 527 1 ل لا ف اک < یاب ن رس لاج

 .فنصملا ةلثمأ نم ١
) 

 هيف تعنلاو ءدارفإلاو «فيرعتلل لاثم اذه (همأ ةمئاقلا ديز ءاج لوقت) :هلوقو

 .(ُةّمَأ ْتَماَق) :لعفلا يف لوقت اك «ثنؤم هعوفرم نأل ؛ثنؤم

 نأل ؛ركذم هيف تعنلا ْنَأ الإ ءهلبق يذلا لثم (اهوبأ مئاقلا دنه تءاج) :ومنو ظ

 .(اَهْوبَأ َماَق) :لعفلا يف لوقت امك ءركذم هعوفرم

 ركشا نالا ناه هاهو ْماَق ٍةأَرماي)و «(همأ ةمئاق لجرب تررم) :وحنو

 ظ 0 .اهلبق ايف مالكلاك هيف مالكلاو ءدارفإلاو

 أ متاق نيلجرب تررم) :وغو

 وقت اك ءركذم اهعوفرم نأل ؛ركذم اهيف تعنلاو ءريكنتلا عم عمجلاو ةينثتلل

 نا ناذه (ممؤابآ مناف لاجرب تررم)و (امهاوب

 :ليق ول هن ذأ ؛ لعفلا سايق دارفإلا ناك نإو «تعنلل أ (دارفإلاب) :هلوقو

 يهو «(ُفْيْغاَرَبلا َننَوُلَكَ) ةغل ىلع الإ كلذ زجي ١ .(ُهْنالَغ اَوُّدَعَت ا



 اؤُماق) :لاقي ال هنأل ؛حيصف ال فيعض هنأ حيحصلا لب «خلإ (...حصفأ) :هلوقو

 .مدقت اك ةفيعض يهو «(ُتِئِغاَرَبلا ْيِنْوْلَك) ةغل ىلع الإ (ُهنَلِغ اًوُدَعَت) الو «(ٌمواَبآ

 اک «(هنب :راص)ب لعاف (يه)ف (...يه هتبراض ةأرما مالغ ينءاج) :هلوقو

 .(يه َهَنَبَرَص) :لعفلا يف لوقت

 .(َوُه اَهَيَرَص) :لعفلا يف لوقت اك «(اَيِراَص)ِب لعاف (َوُم)و

 امه ُهَبَْرَص) :لعفلا يف لوقت اك «(ُةُيِراَض)ِب لعاف (اَمْه)و

 ةَيَرَص) :لعفلا يف لوقت اك «(ُةُبِراَض)ِب لعاف (ه)و

 نرم عش تاكيد نأ ناك اعد تسلا نأ كف ىلا اذه نم .لضاشلاو

 رک او ف لا نع دخلا ورب ا اين ف لاا دخ و كي رج نقف

IN O E TE OTللا  

 كلذ سكع الو «رورج الو «بوصنمب عوفرملا تعني ال هنأ اك .«(ٌلِضاَف ٌّدْيَر

 يف هعبت اًيقيقح ناك نإف «عمجلاو «ةينثتلاو «دارفإلاو «ثينأتلاو «ريكذتلا امأو

 او ةا قم. داو قلو يا ' نم ر ا ر ا

 .مدقت اك ةرشع نم ةعبرأ يف هعوبتم ةقفاوم هل لمكف .عمجلاو

 يف لعفلا مكخ ىطعي لب «كلذ نم ءيش يف هتوعنم عبتي مل اًيببس ناک نإو
 .مدقت اك ثينأتلاو ريكذتلا يف هعوفرم ةقفاومو «دارفإلا ةمزالم

 : 0 7 ا ا

 يار 3 نا 0 ۶ ھر 7 چ - 7 55 29 4 وق م هَ

 ٍلَجَرِب َتْرَرَم) :وح ءةّركت ناك نإ ِتوُعْنَملا ٌصيصخن :ُةَتَدَياَفَو

 .(ملاعلا دَر ءاج) :ُوخَك «ةقرغم ناگ ْنِإ ُهْحيِضْوتَو



  EEيصل رت 9 >7 م حملا 4”
 (ميِجَرلا نا ناطيملا ف هللا ْدوُعَأ) 0-0 مّدلا ٍدَّرَجَمِل ا ظ ".

 : وَ ديك تل 1 :7(تيكشملا َكَدْبَع ْمَحْنا هللا وحن مُلا وأ

 1141: a 6 ةَرَكَع كلت #

 دنياه O 7 57 يع 5 يف ا لصألا :يأ ءخلإ ( ااو :هلوق

 .فنصملا يلاثمك ةفرعملا حيضوتو «ةركنلا صيصخت

 يف (لُجَر) ظفل نإف . ةركنلا يف يونعملا كارتشالا ليلقت ) :وه :صيصختلاو

 (حِلاَص)ِب هانفصو الف «حلاص ريغو حلاص لجر لك لمشت يهو 007 لوألا لاثملا

 .ظفللا اذه يف لصاحلا كارتشالا اذه انللق

 لمتحم (ٌدْيَر َءاَج) :انلوقف « 6فرعملا يف يظفللا كارتشالا عفر ) :وه :حيضوتلاو

 لاتحالا اذه انعفر (ملاعلا)ب هانفصو الف ءظفللا اذه يف هكراش نم هريغو (ملاعلا)ل

 .كارتشالا ببسي ظفللا اذه يف لصاحلا

 :ديفيف لصألا اذه نع تعنلا جرخي دقو

 نوكي نأ طرشب كلذو «هلاك ةفص نايبب هيلع ءانثلا :يأ توعنملا حدم درجم امإ

 .ضفخلا ةمالع يف اهبارعإ مدقت دق (0)

 راج ( هللالو «(ائأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف ( ُدوُعَذ :بارعإلا (

 ةفص <( ميجرل)و . ءاّضيأ هب قلعتم رورجمو راج ( ِناَطْيَشلا نو «لعفلاب قلعتم رورجمو

 ( .( ٍناَطِيّسل

 «( ُميِمْل) هنع ضوعو ءاّبوجو ءادنلا فرح هنم فذح ىدانم ( ُهَلل) ةلالجلا ظفل :بارعإلا ©

 ( ُفاَكْل)و «هب لوعفم ( بهو ء(َتْنَأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءءاعد لعف ( ْمَحْرلو

 .( دنهل ةفص ( َنيِكْسِْل)و «هيلإ فاضم

 .( ٌةَرَشِهل تعن ( ٌةَلِماَكو ءربخ ( ٌةَرَسَهو «ءأدتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا ( كلج :بارعإلا 0



 ظفلل 15 (مْيِحَّلا ِنَمْحَّرلارف .فنصملا لاثمك «تعنلا نودب اًمولعم توعنملا

 د داع رج رانا علام عيمج كلذ لثمو «ىلاعت هلل حدملا ضرغل ؛ةلالجلا
 ١[. :رطاف] * ٍضرأْلاَو توسل رطاف هل دملا #

 - (مِيِجَرلا) طفل نإف «فنصملا لاثمك «مدقتما طرشلاب توعنملا مذ درجم امإو
 دور للا ةمحر نع دورطملا :يأ 5 :ىنعمب (ِناَطْيَّشسلا)ل تعن -ضفخلاب

 .-هللا هنعل- .مذلا درجمل لب «حيضوتلاو صيصختلا ضرغل سيل كلذب ناطيشلا

 :وهو لاثملا اذه يف تعنلا نإف «فنصملا لاثمك توعنملا ىلع محرتلا درجم امإو

 لب «همذ وأ ءهحدم وأ «هحيضوت وأ «هصيصخت هنم ضرغلا سيل (ِنْيِكْسِملا)

 اع ا تاعا

 ‹فنصملا لاثمك «توعنملا نم مع يذلا ىنعملا ديكوت :يأ ديكوتلا درجم امإو

 CO E عب نوقع فمنلا سمنإلا 2و 2 2221و
 .ىنعملا كلذ ديكوت هركذ ةدتافو

 .فنصملا هركذي مل ام كلذ ريغ امإو

 يق فعل 7 ا ها ر 2 هو 0 9
 5 اَذِإَو ۶ اًبتإلا ت ا 2 راج تغللا ٍنودب امولعَم ت را ٠ ناک |

 وأ يفوح اَدتْبْمِل ربح E ا و «ٌمْطَقلاَو

 راجا ملا يل دملا ) فود 8 ُهَبِصْنَت

 .(حَدْمَأ) ريِدقتب َبْصَئلاَو «(َوُه) ريدقكب َعفَرلاَو . عابتإلا لع رج

 َراَج انو دب 0 ُتوُعْنَملا َناَك نإ ا لا ِتَرَوَكَت اذ

 .(ٍفوُذْخع لغفب ُْبَصْنُيَو فود اكتم ربح هنأ ىلع ُتْغّنلا عري ْنأ) ::بكاوكلا» يف 0)
 ةفص -رجلاب- (ديمحلا 0و ءربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج هلل )و دك (دْمَحلا ) :بارعإلا )00

 ادتبمل ربخ - عفرلابو- .(تنأ) :هريدقت ءاّبوجو فوذحم لعفل هب لوعفم -بصنلابو- «(ل)
“e 1 5 00 " 

 .(وه) :هريدقت ابوجو فوذح



 | ةيمورجآلا ةممتم ى 2 س ةردلا

 ضغبلا قو ٍضَِبلا عاب اهلك اهو اهلك اهات

 2و 006 0

 اهلك اًهْعاَبَتِإ بَجَو اًهيلإ َجاَتحا ا

 MS ٍضْعَبْلا َكِلذ اَدَع ايف اج اًهْضْعَبِب َنيَعَت ْنِإَو

 نودب امولعم نوكي نأ امإ توعنملا «خلإ (...اًمولعم توعنملا ناك اذإو» :هلوق

 :ناهجو تعنلا يف زاج هنودب اًمولعم ناك نإف ءالوأ تعنلا

 .لصألا وه اذهو «بارعإلا يف هلبق امل هعابتإ :اهدحأ

 فوذحم !دتبمل ربخ هنأ ىلع هعفرت نأب كلذو «بارعإلا يف هلبق اع هعطق :يناثلا

 نَمْحَلا هللا مْسي) :وحن اًبوجو فوذحم لعفل هب a هنآ لع .ةيبصتتا وا" ةانوخو

 HE بنل سلسال NE (منجرلا ٍنَمحرلا) يف رجلاب (ميجرل

 ابوجو فوذحم !دتبم ريدقتب عفرلاو «(َمِيِحّبلا َنَّمْعَيلا ٌحَدْمَأ) :هريدقت اًبوجو فوذح

 .(مْيِحَرلا ُنَمْحَّرلا َوه) :يأ

 .(ٌدِئِمَحْلا هل ل ُدْمَحلا) :وحن يف هجوألا ةثالثلا هذه هيوبيس زاجأ دقو

 .عطقلا عنتماو عابتإلا بجو تعنلاب الإ ملعي ال توعنملا ناك نإف

 الف دحاول تددعت اذإ توعنلا نأ :يأ ءخلإ © ..توعنلا ترركت اذإ :هلوقو

 :لاوحأ ةثالث نم توعنملا ولخي

 .اهنودب امولعم نوكي نأ :ىلوألا

 او اا نك الا الا

 .ضعب نود اهضعبب اًمولعم نوكي نأ :ةثلاغلا

 ٠ :هجوأ ةثالث اهيف زوجي ىلوألا ةلاحلاف

 .توعنلا عفرب (كثناكلا غافلا ةنقفلا دنر ءاج) :وحن اهلك اهعابتإ :اهدحأ

 .اهبصن وأ «توعنلا عفرب (ُبِتاَكلا ُرِعاَّشلا ُهْيقَملا 5 تزرع و اهلك" ا :يناثلا



 ميلا مضب- ميما تعنلا ميدقت طرشب ءرخآلا ضعبلا عطقو ضعبلا عابتإ :ثلاثلا |
 َرِعاَّشلا ِهْيَقَّملا ٍدْيّرِب ُتِرَرَم) :وحن عوطقملا تعنلا ىلع -ءابلا حتفو ءاتلا نوكسو

 .عطقلا ىلع (ُبِتاَكلا) عفرو :(َرِعاَشلا)» بصنو «عابتإلا ىلع (ِهْيَقَملا) رجب (ْبِتاَكلا

 تعنلا نيب لصفلا نم هيف امل زوجي ال عطقلا دعب عابتإلا نأل ؛كلذ طرتشا امنإو

 ال وأ «هنع فارصنالا دعب ءيشلا ىلإ عوجرلا نم هيف امل وأ «ةيبنجأ ةلمجب توعنملاو
 ريثكتب ارابتعا عابتإلا نم دارملا ىنعملا يف غلبأ عطقلا نأل ؛لامكلا دعب روصقلا نم هيف

 ( ( .لمجلا

 ءيشلا ةلزنم ذئنيح هنم اهليزنتل هل اهلك اهعابتإ اهيف بجي :ةينأثلا ةلاحلاو
 ٠ .دحاولا

 :يناثلاو «رعاش هيقف : مدحأ 30 مه لاقي نم ةعبرأ كدنع نوكي نأ اهتروصو

 ال عبارلا اذهف «بتاك رعاش هيقف :عبارلاو «هيقف بتاك :ثلاغلاو تاک رعاش

 > .توعنلا عيمجب الإ ةثالثلا نيب نم نيعتي

 هجوألا كلذ ادع ايف زوجيو «توعنملا هب نيعتي ام عابتإ اهيف بجي :ةثلاثلا ةلاحلاو

 .ةثالثلا

 راصف -الثم- (ُبَدَأْلا) يهو ةعبار ةفصب داز عبارلا نأ الإ اهلبق يتلاك اهتروصو
 رجب (ْبِتاَكلا راسلا ْيقَملا ٍبْيِدَألا ديرب ُتَْرَم) :لوقتف هريغ نع اًريمتم اهب
 ىلع عبتملا تعنلا ميدقت طرشب يقابلا يف هجوألا ةثالثلا زاوجو ءاّبوجو (بْيِدَألا)

 | .لعأ هّللاو مدقت اك عوطقملا



 قت فْطَعَو ءِناَيَب ْفْطَع :ِناَعْوَن ُفطَعلاَو

 َناَك ْنِإ هِعوُبتَم حيضْوَت يف ِتَْنلِل ةيشملا ُعِاَتلا َوُه :ِناَيبلا قطع
 2 0 ا 0م 5 2 هع وع ره م 0 وا

 ةَركَن ناک نإ هصيصخخ و 3 (ْرَمَع صفح وب هللاب م و ةفرعم

 دم د
 .عفرلاب 6 ِدَح اخ اًَده) : وح

 ير م 57 ر ت < اك 2
 RE ا و شقي نر نع وياك 0-5 يف َتْعَّنلا ُقِراَمُيَو

oبيلو  

 ْنِم ٍدِحاَو يف :ِةَرَسَع ْنِم ٍةَعَبْرَأ يف ُةَعوُبْتَم ُقِفاَوُيَو قشم ووم ؤأ

 ٍدِحاَو يفَو لاو ٍريِكْذَتلا نم ٍدِحاَو يفَو «َّهَناَلَكلا بارْغإلا ا

 .عْمِجاَو ةَييْثَنلاَو ٍداَرْفإلا َنِم ٍدِحاَو يفَو «ٍريكذتلاو ٍِفيِرْعّتلا نم

 تالاف لك" ني لك ندب كرفت ن يف ّحِصَيَو

 .عباوتلا نم يناثلا عونلا وه اذه «خلإ (...فطعلا باب) :هلوق

 .(هنع فارصنالا دعب ءىشلا ىلإ عوجرلا) :ةغل وهو

 :هدعبو .يبارعأ هلاق «زجرلا روطشم نم تيب دهاشلا اذه )١(

aمس نيس انتل انت  

 (ُبَقَّنلا)و « ار باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ ةينك (ٍصْفَح وُبأ)و «فلح (َمَسْقَأ) :ةخللا

 .ريعبلا فخ ةقر وهو -فاقلاو نونلا حتفب-

 .ريعبلا رهظ يف نوكي حرجلا وهو -ءابلا رسكب- (َريَد) ردصم -نيتحتفب- (ٌرَبَّدلا)و

 .رهاظ :ىنعملا

 «لعاف (وُبَأ)و «لعفلاب قلعتم رورو راج (هلابلو «ضام لعف (َمَسْقَأ) :بارعإلا

 .(صْفَح َْءوُبَأ)) نايب فطع (ُْهَمُْع)و «هيلإ فاضم (ٍصْفَح)و

 .لوآلل 5 فطع يناثلا نإف (ُدَمُع ٍصُْمَحوُبَأ) :هيف دهاشلا

 .نايب فطع (ٌديِدَح)و «هربخ (ٌماَح)و ءادتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا (ادَه) :بارعإلا 0



TENيتايسو ‹ قسن 20 ع هيف ا ءالكلاو- نا فطع 7 . 

 .عباوتلا عيمج لمشي سنج (عباتلا ) هلوقف

 :لاق هنأكف هريغ ءيشلا هبش نأل ؛هسفن تعنلا هب جرخأ (تعنلل هبشملا ) :هلوقو

 الو ةحضوم ريغ اهنوكل ؛عباوتلا ةيقب هب جرخأ «خلإ (..حيضوت يف ) :هلوقو

 فطع (ٌرَمْعَِف «ةفرعملا حيضوتل لاثم اذه (رمع صفحوبأ هللاب مسقأ ) :وحن هلوقو
 .هحيضوتل ؛ركذ (صْفَح وُيَأ) ىلع نايب

 فطع -عفرلاب- (ٌدْيِدَح)َو «ةركنلا صيصختل لاثم اذه نيدح متاخ اذه ) :وحنو
 :ميهاربإ] دیر وام ني## :ىلاعت هلوق هلثمو ؛هصيصختل ؛ركُذ (ُتاَخ) ىلع نایب
 . هصيصختل ؛ ركذ (ٍِءاَم) ىلع نايب فطع (ِدْيِرَص)و 7

 ىلع رجلاو «زييمتلا ىلع بصنلا هيف زوجي هنأل ؛كلذب هديق امإ عفرلاب ) :هلوقو
 .ةفاضإلاو زييمتلا يباب يف مدقت اك ةفاضإلا

 هتفطع كنأكف نايبلا ةدايز 0 لوألل راركت هنأل ؛اًنايب عباتلا اذه يمس امنإو

 ظ .هسفن ىلع

 حيضوت يف ناقفتي اأ «خلإ (..تعنلل هبشملا ) :فنصملا لوق نم فرع يسب
 حضوي :نايبلا فطعف «نيحيضوتلا نيب اًقرف كانه نأ الإ «ةركنلا صيصختو «ةفرعملا
 ناك (َكْوْخَأ ٌدْيَر َءاَج) :تلق اذإف «عوبتملا يف ىنعم حضوي امنإ :تعنلاو «هسفن عوبتملا
 ناك (رگلا ٌّدْيَر َءاَج) :تلق اذإو «هسفن عوبتملا حيضوت نايبلا فطع نم دوصقملا

 ا نم حضر تعنلا نم دوصقملا

 يقيقحلا تعنلا محلا اذه يف نايبلا فطع قفاو «خلإ (..هعوبتم قفاويو ) :هلوقو
 ءريكذتلاو ءدارفإلاو «عفرلا يف هعوبتم قفاو -لوألا لاثملا يف- (رَمَع)ف مدقت اك



 ا 201111
 .ريكنتلاو «ىلوألا ةثالثلا يف هعوبتم قفاو -يفاثلا لاثملا يف- (ٌدْيِدَح)و ‹فيرعتلاو

 لماعلا راركت ةين ىلع هنوكل ؛ كحل اب اًدوصقم هنوك رابتعاب لك نم لك لدب هنأب هيلع

 « مدقت اک نایب فطع برعي نأ حصي -لوآلا لاا 3 (ٌرَّمَع)ذ «ةقباسلا ةلئثمآلاك

 زثكأ مهضعبو لا مهصعبو هلا كلذ نم مهصعب یثتساو ن هللاب

 E رك ني جرخو «مهلاعتسا بلاغ يف :يأ (ًبلاغ) :فنصملا لاق اذهو

 ظ :ةيلدبلا |مهيف عنتمت

 ةريثك روص اهتحت ةلأسملا هذهو «لوألا لحم يناثلا لالحإ عنتما اذإ :اهادحإ

 برعي نأ حصي الو ءابوجو نایب فطع (ٹراحل )ف «(ٹراحلا َدْيَر اَي) :كلوق :اهنم

 TOE نذل نيف م (ثراحلا اَي) :ليق ول ذإ ءلوألا لحم لك ا قا

 فطع (اَهْوُخَأَف ء(اَهْوُخَأ دبر َماَق ٌدْنِه) :وحن اًبجاو هركذ ناك اذا :ةناثلا ةلاسلا
 وج a E E وحن ابجاو | :هي

 لوألا لحم هلالحإ زاج نإو هنأل ؛(ٌديَر) نم الدب برعي نأ حصي الو ءاّبوجو نایب
 َءاَج) ةلمج تناكل ء(اَهْوُخَأ َءاَج ٌدْيَر َءاَج ٌدْنِم) :ليق ول ذإ ءهنع ىنغتسي ال هنكل

 ذإ ؛إدتبلاب اهطبري يذلا طبارلا نم ذتنيح ةيربخلا ةلمجلا ولختو «ةلقتسم ةلمج (اَهَوُخَأ

 درا ةنه) لاش

 نأ دب ال لدبلا نأ ىلع ينبم نيتلأسملا نيتاه يف نايبلا فطع ُنْيَعَت :ٌيِسْن

 .مدقت ا اقلطم الدب هبارعإ زاوج حيحصلاف «لئاوألا يف نورفتغي



 E ا كا و زك متل عم

 او َيَحَو و ُءاَقلاَو ءؤاولا) ٍةَرَّشَعلا ٍفوُرحلا و

 0 الو ءْلَبَو لإ
 ةئالثلاو «ىتعملاو بارغإلا يف كيرلا يضف "لوألا ٌةَعْبَسلاَ

 E RT تكف ُةَمِقاَبْلا

 لع وأ ءَتْبَصَت بوُصْنَم لع وا تا مرا اا ا
E >8 ا  SSد تكور  

 0 و و 0 ۰

 7 ص 62 1 2 ٥ ساس » 2 A ° زل

YIأوهتنو اوو نو # و »|° :تارجحلا] چ ےیلوسرو هللاي اونم اء  

a 21002 0 ا رف سس ج ر ی ےس قم  

 "ا :دمحم ] 5 مككاوَمَأ كلكم ١ الو كرو وجا قو

 ك0

 .(ّلوُأْلا) «هكاوفلا» يف (۱)

 ءهلبق عوفرملا ىلع براك (َلوُسَي)َو اغ (ُواَوْلا)و 575 لعف (ُهللا َقَدَص) :بارعإلا (0)

 ( .هيلإ فاضم (ءاَهَلا)و «هلثم عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو

 ءطرشلا لعف (عِطُي)و ءأدتبم عفر لحم يف مزاج طرش مسا (ْنَم)و «ةيفانثتسا (ُىاَوْلا) :بارعإلا ©

 ازاوج هيف رتتسم هلعافو «نينكاسلا ءاقتلا لجأل؛ رسكلاب كرحو .نوكسلا همزج ةمالعو

 «هيلع فوطعم (َلوُسَر)و «ةفطاع (ُواَوْلا)و ءهب لوعفم (هّللا) ةلالجلا طفلو ء(َوُه) :هريدقت

 دلا رخ لطرسلا لعق ةلهوب تلا فاطم اهلا هل برص, برضا لع قوطعلاو

 .# اًميِظَع ار راف َدَفَف # :هلوق طرشلا باوجو

 (ِلوُسَر)و «ةفطاع (ُواَوْلا)و «لعفلاب قلعتم رورجمو راج (هللاب)و «لعافو لعف (وُبَمآ) :بارعإلا (5)

 .هيلإ فاضم (ُءاَهْلا)و «هلثم ضوفخم ضوفخملا ىلع فوطعملاو «ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم

 فذح همزج ةمالعو ءطرشلا لعف (وُنِمْوُي )و «ةمزاج ةيطرش (ْنِإ)و «ةفطاع ُ(ُواَوْلا) :بارعإلا 0)
 لغ فوطعلاو «طرقلا لحق نع فرطعم ارفف )و. :«ةفطاغ (واولا )ؤ. + لغاف اولا )و... «تونلا
 ج لا باوج (توَي)و « لعاف )وي(, «نونلا فذح ةهمزج ةمالعو هلم موزج موزجملا



 ُتَمَسَن) :لاقي «قوسنملا ىنعمب ردصم مما :-نيسلا حتفب- وه (قسنلا ) :هلوق

 .حتفلاب ليقو «نيكستلاب :ردصملاو «ضعب ىلع هضعب تفطع ”يأ (ُهُقْسْنَأ َماَلَكلا

 .(ةكرشلا َتاَب) :هيوبيس هيمسيو

 .عباوتلا عيمج لمشي سنج (عباتلا ) هلوقو

 .عباوتلا ةيقب جرخأ «خلإ (..طسوتي يذلا ) :هلوقو

 .هللا ءاش نإ هنايب يتأيس اک «(امإ) طاقسإب ةعست اهنأ حيحصلا 6رشعلا ) :هلوقو

 :نيمسق ىلع فطعلا فورح نأ :يأ «خلإ (..لَوَُأْلا ةعبسلاف ) :هلوقو

 هجوأ يف لوألل يناثلا كيرشت يضتقي ام :-ىلوألا ةعبسلا وهو- اهدحأ

 .تابثإو «يفن نم ىنعملا يفو ءامهوحمو «بصنو «عفر نم بارعإلا

 بارعإلا هجوأ يف لوألل يناثلا كيرشت يضتقي ام :-ةريخألا ةثالثلا وهو- يناثلاو

 .هللا ءاش نإ يتأيس اك تابثإلاو «يفنلا يف نيفطاعتملا فالتخال ؛ ىنعملا نود

 عيمج يف لخدي قسنلا فطع نأ :يأ «خلإ (..عوفرم ىلع اهب تفطع نإف ) :هلوقو

 لخدي ال هنإف نايبلا فطعو تعنلا فالخب «لاعفألاو ءءامسألا يف هدورول ؛بارعإلا

 0 .ءامسألاب هتيصوصخل ؛ مزجلا هيف

 هلأ َقَدَصَو # :ىلاعت هلوق -عفرلا ةلاح ين- مسالا ىلع مسالا فطع لاثف

 0 ا

 ضيقي هللا : لات ةلوقو دو و ُموَقَي) :كلوق لعفلا يف كلذ لاثمو

E,40 :ةرقبلا] % [ 

 «(وه) :هريدقت اًزاوج هيف رتتسم هلعافو ء4ُاَيْلا ) وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو =

 اولا )و -هةيلإ فاضح اگلا )و: نتاع هب لرقم (رخأ )و. لر هي لرعقم 00و

 هلعافو «نوكسلا همزج ةمالعو ءطرشلا باوج ىلع فوطعم (لاْسِي )و «ةيفان ل )و «ةفطاع

 «ناث هب لوعفم ُلاَوْمَأ )و و هب لوعفم (ُفاَكلا )و «(َوُه) :هريدقت ارا وخ ديفا تكدس

 .هيلإ فاضم (ُناَكْلا )و



 هللا حطي سو 88 :ىلاعت هلوق -بصنلا يف- مسالا ىلع ET فطع 8

 . % ... .ةلوُسَرَو

 هللا ديب 8 :ىلاعت هلوقو «(ٌروَُتَو هج نا بح حأ) :كلوق لعفلا يف كلذ لاثمو ٠
 .[71 :ءاسنلا] # یهو 5 ا

 يكب اونَماء# :ىلاعت هلوق -ضفخلا يف- مسالا ىلع فطع لاثمو

 ال لعفلاو ٤٩[« :ىروشلا]  ضَرالَأو تومسلا كم وب ل :هلوقو ‹ 4 ےولوسرو

 وه اک ضفخلا هلخدي

 (ٌدُيَر ْدْعَْيَو ْمُقَي ْمَل) :كلوق -مزجلا ةلاح يف- لعفلا ىلع لعفلا فطع لاثمو

 ۰ كلوت کل اکر 4 کیر اوتو اونیو نإو # :ىلاعت هلوقو
 5 ړ ر ر ٤ ر ا م ا 6 0 ا 5 7 1 ١ و
 | َهَعَم وأ هلئق- ورمعو ديز َءاَج) : وح ‹ عمجا يتلطمل كاَولاَو نا

 )0( و رم e 7 6 ۶ 0 دو O ر
 نکا %4 ,هرقأف 8 هاما 7 0 :وح «بيَقْعَتلاَو ت لا ءاَمْلاَو 4 (-هَدَعَب

 49 ر2 ا 2 ١ 3 ۰ ص ص 5
 غز وچ مرش ءاَش اذإ %2 :وڪ ‹یخارتلاَو ا لا (م)َو »1

Y3 

 لع ةيعم الو «هسکع الو ان 3 لدت ال 7 :يأ ا 9 :هلوق

aه كل نم ر كيلإ ىحوب 8 :وحن هسكعو ۱17 :ءاسنلا]  

 ٤١[« :صصقلا] # مدونحو ا ف :وحن هبحاصم ىلع ءيشلاو [٠ :ىروشلا]

 «هسکعو .(ورْمَعِل ِدْيَز) قبسو اعم |ھئىج لمتحا ‹«(ورمعَو لنز َءاَج) : تلق اذإف

 ءهب لوعفم (ُءاَهْلا)و «(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «ضام لعف (َتاَمأ) :بارعإلا ()

 | (ُهَئاَمَأ) ىلع فوطعم (ُهَرْيْفَأ)و «ةفطاع (ُهاَمْلا)و

 رتتسم هلعافو «ضام لعف (َءاَش)و ءنامزلا نم لبقتسي ال فرظ (ادإلو ءةفطاع (4) :بارعإلا (0)

 .هب لوعفم (ُءاَهْلا) و «(ءاش) :لثم (« َمَكْذارو ء(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف



 ياللا

 ٠ ة ( ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا |

 .(هَدْعَب و 0 7 هَل وع 1 َءاَح) :وحن زاج اذهلو .

 .تاالوطملا نم ا ٌبلطت «ةريثك قو فطعلا فورح رئاس تود واولا هذه و

 PAE انه

 :يأ -ميملا مضب- (ِةَلْهُم الب هيلع فوطعملا بقع فوطعملا عوقو) :وه بيقعتلاو

 0 تاما بقعبي (رابقإلا) ناف « فنصملا لاثمك ءرخأتو كلو 7

 مايق ورمع مايق بقعأ اذإ «(وّرْمَعَف دَر َءاَق) :لوقت ء«هبسحب ءيش لك يف بيقعتلاو

 .اذكهو «لمحلا ةدم الإ ةدالولاو جاوزلا نيب نكي مل اذإ «(ُهَل لوك ٌدْيَر َجَوَرَت)و ديز

 .ةثلثملا مضب (َمذ) € وحارتلاو بست رتل[ مثول : :هلوقو

 تا نوكي نأ) :وهو «ةلهملا :هانعف :يخارتلا امأو «بيترتلا ىنعم مدقت دقو

 .(ِراَبْقإلا) نع ىخارتي (َراَمْدإلا) نإف فنصملا لاثمك «(نامزلا ا اا

 -بصنلاب- (اَهَسْأَر)و «ةفطاع (يَح)و «لوعفمو لعافو لعف (ًةَكَمسلا ُتْلَكَأ) :بارعإلا )١(

 ٍيَح) نأ ىلع -رجلابو- «هلثم بوصنم بوصنملا لع فوطعملاو «(ةكَيَكإ) ىلع فوطعم

 اهدعب ام نوكي :يأ ةيئادتبا اهنأ ىلع -عفرلابو- «تاضوفخملا يف هبارعإ مدقت دقو «ةراج

 :هريدقت فوذحم هربخو ءأدتبم (اهشأر)و «بارعإلا ثيح نم هلبق ا هل قلعت ال اًننأتسم

 ا اَهْسْأَو ََح)



ETE dsديفت يهو «(ح) فطعلا فورح نم «خلإ ).. .ليلق ادع  

 نويفوكلا هركنأو ‹« نييرصبلا دنع ليلق أمم فطعلا نأ الإ «(واولا)ک عمجلا قلطم

 َءاَج) :وحن يف -الثم- نولوقيف «لماع راضإ ىلع كلذ نم ءاج ام اولمحو «ةيلكلاب

 .اذكهو :(َكْوُبَأ َءاَج ٌّيَح) :ريدقتلاو «فوذحم لعفب لعاف (كوبأ) :(َكْوْبَأ ىح ُمَّْملا

 :طورش ةعبرأ اهب فطعلل طرتشيو

 .العف ال اًمسا اهب فوطعملا نوكي نأ :لوآلا

 ريشم آل ارهاظ نرخ نأ ااو

 .هيلع فوطعملا نم اًضعب نوكي نأ :ثلاثلاو

 ةياهن وه ام فطعت اهنأ دارملاو «هتياهن ءيشلا ةياغو ءهل ةياغ نوكي نأ :عبارلاو
 .صقنلا وأ ةدايزلا يف

 نم ضعب وهو ءرهاظ .مما (سأَرلا) نإف «ظورشلا هذه عماج فنصملا لاثمو
 ظ ا

 ‹(ءاَيَْألا ىح شالا تاَم) :كلوق ةدايزلا يف ۰ وه ام اط لاو

 فاصتالا يهو «ةيونعملا ةدايزلا يف سانلا ةياغ -ُماَلَسِلاَو ٌةاَلَّصلا ْمِهْيَلَع- «ُئاَيبْنَألاِ)

 .بطاخملا نم :يأ (نييعتلا بلطل) :هلوق

 و 3 َكَدْنِع يو :وحن 0 دنع محلا يف : يأ (نييوتسملا دحأ) كارو

 E نأ دق ندرتاو "ع فرعنا 1 كيكلر هيطاخلا يع ا اا

 .(وّرْمَع) وأ «(ديَر) :لاقيف ءاهدحأ نييعتب روكذملا لاؤسلا نع باجي اذهلو «كل

 .نييغتلا مدعل. ؛(اَمُهُدَحَأ ْيِدْنِج) :كلوقب الو .(الب الو ْمَعَت)ِب باجي الو

 لاثملا ىف لاقيف «نيفطاعتملا ريمضلا ةفاضم (ٌيَأ)ِب اهنع ءانغتسالا ةحص اهتمالعو
 .(َكَدْنِع ايكأ) :مدقتملا



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع 0 ع

 كم 4-35 6 2 2 6 32 س اهنا 6 . اهو
 بسس 9

14 

E 

 2 00 س ی ر

8 0 0 0 

 ماهل رات :
 را ر 0104 :فيكلا] ”4 روب تب زأ اتری اکی :ون یک

Ee ST E 
 ٠١١[. :ةرقبلا]

 اَمِإ ْجَوَرَت) :ْوْحَخ «رتلاو ٍبّلّطلا َدْعَب (وأ) ُلْكِم ةَرْمَهلا رشكي (اَمِإ)َو

 فطَعلا َّنِإ لق فصار هلال هو 5 اكو ادن
 .ليِصْفَت فرح اإ لوألا ٍليِصفَت فرح (امإ) َّنأَو والاب

 :ءايشألا وا نيكشلا نخل عوضوم فرح (وآ) «خلإ (...وأ و) :هلوق

 .فنصملا ةلثمأكو ء(اَوْحغ وأ اًهّمِ 1َّعَت) :وحن لوألاف

 .[197 :ةرقبلا] # كش وأ ْةَفَدَص ْوَأ ٍراَيِص نم هيدي 8 :ىلاعت هلوق وحن يناثلاو

 (ْوَأ)و «هب لوعفم (َتْنَأ) :هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف 0 :بارعإلا رک 10

 .(َاّمْزلا وأ َءاََْعَ سياج ) :هوحنو «هيلإ فاضم ءاَهْلا) و ءاهيلع فوطعم (اَهَتْخَأ )و «ةفطاع

 ىلع فوطعم (َصْعَب)و «ةفطاع ىو نامر فرط )و «لعافو لعف َنْنبل) :بارعإلا (۲)

 .هيلإ فاضم مْوَي)و «فاضم وهو «(اًمؤَب)

 (َّنِإ) مسا ىلع فوطعم (ّيِإ)و «ةفطاع (وَأ)و ءاهمساو (َّنِإ) إو ءةفطاع (ُْناَوْلا ١ :بارعإلا (

 فوذحمب قلعتم رورجمو راج (ىَّدُه َلَع)و «ةقلحزملا مال اللا )و ‹باطخ فرح (ُفاَكْلا )و

 .(َّنِإ) ربخ

 (دوُه)و ءاهمسا (ُواَوْلا)و ءةصقانلا (َناَك) نم فرصتم وهو ءرمأ لعف (وُنوُك) :بارعإلا ©
 .(َدوُه) ىلع فوطعم (ىَراَصَت)و «ةفطاع (َأ)و ءاهربخ

 .هب لوعفم (دْنِه)و «قافتاب ليصفتو طرش فرح (ًمإ)و «ىلوألا لثم (ْجَوَرَت) :بارعإلا (ه)

 واولاب فوطعم اًهتْخَأ)و ‹حيحصلا ىلع ليصفتو طرش فرح (امإ)و «فطع فرح (ُكاَوْلا )و

 هيلإ فاضم 6اَهْلا )و «هلثم بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو «(َدْنِه) ىلع



 :ةسمخ اهنم فنصملا ركذ «ةريثك ناعمل لمعتستو

 .بلطلا دعب نانوكي ناذهو «ةحابإلا :يناثلاو ءرييختلا :لوألا

 ؛(اهكخأ وأ اًدنِه ْيَوَرَت) :وحن نيفطاعتملا نيب عمجلا عني رييختلا نأ امهنيب قرفلاو
 نيفطاعتملا نيب عمجلا اهعم زوجي ةحابإلاو «حاكنلا يف نيتخألا نيب عمجلا زوجي ال ذإ

 .اعم نيفنصلا ةسلاجم نم عنام ال ذإ فنصملا لاثمك

 دعب نوكت ةثالثلا هذهو «ليصفتلا :سماخلاو «ماهبإلا :عبارلاو «كشلا :ثلاثلاو

 .بيذكتلاو قيدصتلا لمتحي يذلا يربخلا مالكلا دعب :يأ ربخلا

 يف اًكاش تنك اذإ ء(وّرْمَع وأ ٌّدْيَر َءاَج) :وحن ء(لكتملا ددرت) :وه :كشلاف

 . 4 وري مب وأ اوي اتل ا :هلثمو ءامهنم يئاجلا
 (لاحلاب ملكتملا ماع عم بطاخملا ىلع مكتملا ةيمعت) :وه -ةدحوملا ءابلاب- ماهبإلاو

 يف عماسلا عاقيإ :يأ (كيكشتلا)ب هنع ربعيو «هدارم عماسلا ىلع ماكتملا ءافخإ :يأ

 ل تطيب SO E ماه فدك لذ[ ( ووتك أ "كير تاع E قبعلا

 .[؟؛:ابس] 4 بيم ٍلكَص يف وأ ىَّدُه لل مڪي وأ تلو 98 :هلثمو «عماسلا

 :"ينغملا” يف ماشه نبا لاقف :ةيآلا هذه يف دهاشلا نييعت يف نويوحنلا فلتخاو

 .ىلوألا يف دهاشلا

 .ةيناثلاو ىلوألا يف :ينيمامدلا لاقو

 مالك مذمت طرشلا نأل ؛برقألا وه ريخألا اذه لعلو .ةيناثلا يف :مهضعب لاقو

EE EN eهلق اجهل  EA ْ 

 اووڪ ولات # :ىلاعت هلوقك «لامجإلا دعب نوكي -ةلمهملا داصلاب- ليصفتلاو
 ىلع ةدئاعلا (واولا) ىلع لمتشم يربخ مالك (اُُلاَفَو) :هلوقف « 4 ئَردَصت وأ اًروُه

 E EAE AN E a كالت هكر صقل ةوهتلا
 3 (ىَواَصن د اْوُنْوُك) ىراصنلا تلاقو «(اًدْوُه اَْوُنْوُك) :دوهيلا تلاق :يأ «قيرف لك



 0 ا ا

 ةقوبسملا -ةزمحلا ةروسكملا- (اّمِإ) «خلإ (...وأ لثم ةزمملا رسكب امإو) :هلوق

 .ةمدقتأا يناعملا نم (ْوَأ) هديفت ام ديفت يهو ؛نيرثكألا دنع ةفطاع اهلثمب

 .فنصملا لاثمكو «[4 :دمحم] # هد امو دَ ها َمِإَف # :ىلاعت هلوق رييختلا لاثف

 .(اَوَُن اَمِإَو اًهّقِف اَمِإ َْمَعَت١ :كلوق ةحابإلا لاثمو

 .مدقت ام ىلع (وّرْمَع اَّمِإَو ٌدْيَر اّمِإ َءاَج) :كلوق كشلاو ماهبإلا لاثمو

 .[۳ :ناسنإلا] وفك الو ركام اّمِإ # :ىلاعت هلوق ليصفتلا لاثمو

 ناو ء(زآ) هدانا ام تدان ءنار بطلا ترور نم قمنا اأ حيحصلاو

 اهنأو ءهلثم ىلع فطعلا فرح لخدي ال ذإ ؛امل ةمزالملا (واولا)ب وه امنإ فطعلا

 ( .قافتاب ليصفت فرح اهنإف «ىلوألاك ليصفت فرح

 وهو «ةفطاع ريغ اهنأ (اَّمإ) نع يتوكس نمضت دقو :«رطقلا حرش :” يف ماشه نبا لاق

 ها .رهاظ وهس فطعلا فورح نم اَهِّدَع :يناجرجلا لاقو «يسرافلا لاق هبو «قحلا

3 
 اوّرْمَع لپ دير ماق) وخ ابلاغ بارت رضالل (لب)و

 (حلاط نجل E لرب 2 ت تادا (ْنكلا)َو

 ی DBR E ل ني اع مُكَحلا يفك (ال)َو

 كح يف اهلبق ام لعج) :بارضإلا ىنعم ‹خلإ (...بارضالل لبو) :هلوق

 .(هنع توكسملا

 .(ُدُيَر) ىلع فوطعم (وُرْمَعاو «ةفطاع (ُلَب)و «لعافو لعف (ّدْيَر ما) :بارعإلا ()

 (حِلاَص)و ‹ لعفلاب قلعتم رورجمو راج (ٍلْجَرِب) «لعافو لعف (ٌتْرَرَم)و «ةيفان (اَم) :بارعإلا ()

 .(حلاص) ىلع فوطعم (حِلاَط)و «ةفطاع (ْنِكَل)و ء(لُجَرال ةفص

 (35ْ:) ىلع 00 ( وُدْمَعو «ةفطاع و «لعافو لعف (دْيَر ءاج) :بارعإلا ©



 001 دارفإ :امهدحأ

 دعب اچ طع لاف ی را ی وا رکا وأ ق اهمدقتل تا اننا

 .اهدعب امل هتابثإو ءاهلبق اع كحلا فرص اهانعم ناك نييلوآلا

 لاثملا اذه يف (لب)ف «(وْرُمَع اق لَب) :يأ .(وّرْمَع لب ڏير َماَق) :وحن تابثالاف

 « هلع E ف هد (3ي5) وهو اهلبق ع 2 وشو 0-7 0

 6 هنع فرص 75 ءدصق

 | ارن برضا ل :يأ (ارْمَع لب ادْيَز ٍبِرْضا) :وحن رمألاو

 تابثإو «هتلاج ىلع اهلبق ام كح ريرقت اهانعم ناک ن نيريخألا دعب اهب فطع نإو

 دج ال هضيقن

 وتم قو 5 برضا ٍلب) :يا رن لب اَدْيَ 30 ل يهنلاو
 .هب رص نع

 م وحن 000 ةفطاع ال ءادتبا فرح تناك 0 نإف

 9 gi 37 ملك د :وحنو 6 :نونمؤملا] # علا مه ءاَج 0: ا دب ولو

 ٠٤-٠١[. :ىلعألا] 4 ايدلأ ةؤيَحْلا َنوُرْيْؤُت لب (5 لصف ي مسا رکو

 نمو «اهاوحأ بلغأ وه بارضإلا يف (لب) لاعتسا نأ هانعم (...اًيلاغ) :هلوقو '

 لب مْجَلا َكهْجَو) ر مالا ىلإ د نقلا كرت لع ةلالدلا ى لخت نأ بلاغا نبع

 .(ُسْمَّلا لب ُرْدَبلا

 طرتشيو «كاردتسا فرح -نونلا نوكسب- (ْنِكل) «خلإ (...نكلو) :هلوقو
 2. :طورش ةثالث اهب فطعلل



Ea OTE 

 .يمن وأ «يفن اهمدقتي نأ :يناثلاو

 ر

 .(اهدعب امل هضيقن تيلو ءاهلبق ام كح ُرَرَقْل) :يهو

 .(اَرْمَع برضا نِكَل) :يأ «(اَرْمَع نل اَدْيَر ْبِرْضَت ال) :كلوق يهنلا دعب اهلاثف

 ُتْرَرَم ْنِكل١ :يأ :(حِلاَغ ْنِكَل حِلاَ ٍلْجَرِب ُتْرَرَم اَم) :كلوق يفنلا دعب اهلاثمو

 تناك (ٌواولا) اهتقبس وأ «يهن وأ «يفن اهمدقتي مل وأ ةلمج ىلع تلخد نإف

 .(وّرْمَع َماَق ْنكل ٌدْيَر ْمُقَي مل) :وحن كاردتسالا ةدافإ درجمل ؛اهب ءْئِح ءادتبا فرح

 .(مَقَي مل دير ْنِكَلَو وُرْمَع َماَق)و (ْمَقَي مل ڏير نکل وّرْدَع ماق)و

 محلا سفن اهدعب اع يفنت) :ةفطاعلا (ال) «خلإ (...كحلا ىفنل الو) :هلوقو

 :طورش ةثالث اهب فطعلل طرتشيو «(اهلبق امل تبث يذلا

 .اهفوطعم دارفإ :لوألا

 .حجارلا ىلع ءادن وأ «-اًقافتا- رمأ وأ «تابثإب قبست نأ :يناثلاو

 ال ادد ُبِرْطارو «(وّرْمَع ال دنر ءاج) ورح :تفطاعت :نرتقت ال نأ :قلاغلا

 يفنم (ِدْيَر)ل تباث «ءادنلاو «برضلاو «ءيجملا كحف (وُرْمَع ال ُدْيَر ايو «(اَرْمَع

 .(وِرْمَع) نع

 (ال)و ء(لب) فطاعلاف :(وّرْمَع ْلَب ال ٌدْيَر َءاَج) :وحن يف اك فطاعب تنرتقا نإف

 .ةفطاع تسيلو اهلبق امل يفن (

© ® © 



 باا باب 6ث
 وتعمو 7 :ِناَبرَض 0 ديك وْلاَو

 دير ءار 7 اما َناَك ٌءاَوَس ِهِئْيَعِب ا ةَداَعإ ُئِطْمَللاَ ہک م

SETخا سخا نوفحاللا اك أ كاتأ " 

 :هلوق وح افرح وا
 E OE Ee لَعثَدَا اإ ةشب ب خوبأ الآل

 E تب رص ادر ت ص ) : وخ ةلمج وأ

 :هردصو .هلئاق فرعي مل «ليوطلا نم تيب زجع دهاشلا اذه ()

 0 يلبي هاَجّنلا نبأ ىلإ نبات

 نم رمأ (سبخا)و «كردأ ىنعب (َقِحَل) نم َنْوُقِحاَّللا)١و «صالخلا ماَجّنلا) :ةغللا

 سلا نف تكلا ةةارلاوب علا غب نيا

 ينكردأ دقو ءادعألا نم يتلغبب صالخلاو ةاجنلا نوكت لحم يأ ىلإو وجنأ لحم يأ يف :ىنعملا

 .ريسلا نع كاسمإلاو رارفلا نع فكلا الإ ذئنيح يل سيلف «مهنم نوقحاللا
 5 ديكوت يناثلا (ِكاَنَأ)و «مدقم هب لوعفم O ‹«ضام لعف (ّقَأ) :بارعإلا

 م هنأل ؛يناثلل لعاف الو «لوآلا (ِكاَنَأ )ب لعاف (َنْو ْرُمِحاَّللا )و «درفملا ديكوت نم وهو «لوألل

 اًبوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (سبخا)و «ءيش ىلإ دنسيل ال لوألا ديكوت درجمل الإ ركذي

 ديكوت نم وهو «لوألل ديكوت رتتسم لعافو لعف لوألا لثم (سبخا)و 2(َتْنَأ) :هريدقت
 ( .(ِكَسْنَت شيخا : اف فراغ ل وعتلاو.::ةليقلا

 .هنيعب لوألا لعفلا دكأ ثيح نفح اللا ِكاَنَأ ِكاَنَأ ) :هلوق :هيف جهاشلا

 .يرذعلا ليج هلاق «لماكلا نم تيبلا اذه (0

 ةدحوملا ءابلا حتفب- َمَنْنَب )و ءهاشفأو هرهظأ ىبعمب (هٌرِِب حاَب) نم ذوخأم (موُبَأ) :ةغللا

 .رعاشلا ةبوبحم مما -نونلا حتفو ةثلثملا ءاثلا نوكسو

 = عمج (دوُهَع )و «كمارتلا هب دكؤتو «كمالك هب قثوت يذلا دهعلا وهو «قثوم عمج قاوم )و



 لا حه كيكرتلاو, مارا نم تلالا عرلا ىه اته كولا تا لوق
 :تاغل ثالث هيفو «لعافلا مسا ةدارإو ردصملا قالطإ نم فاكلا رسكب

 .(اَدْيِكْوَت َدكَو) نم واولاب «ديكوتلا :اهادحإ
 .ةزمهاب «ديكأتلا :ةيناثلاو

 ىلوألاو «(اًدِئِكاَتَو ءادبكأَت َدَكأ) نم ةزمهلا نع الدب فلألاب «ديكاتلا :ةئلاثلاو

 ج اهي ڪر دب نيالا وصقل الو :ىلاعت لاق ليزنتلا ءاج امو «ىحصفلا يه

 4١[. :لحنلا]

O EC EET 

 ؛ ظفللا ىلإ بوسنم :يأ «يظفل :اهدحأ :فنصملا لاق اك نابرض :اًحالطصاو

 هنظ وأ «عماسلا ةلفغ عفدي نأ مكتملا ةدارإ دنع هب ىتؤي امنإو «هريركت نم هلوصحل
 ظ ٤ .طلغلا ملكتملاب

 .لمجلاو «فورحلاو «لاعفألاو «ءامسألا يف نوكيف ظافلألا عيمج يف يرجي .وهو

 .هتظحالم نم هلوصحل ؛ىنعملا ىلإ بوسنم :يأ يونعم :يناثلاو

 .هفدارمب وأ «(هنيعب لوألا ظفللا ةداعإ) :هلوقو

 .(َءاَج) لعاف لوألا (ٌدْيَرلَو «(دّبَر دبر َءاَج) :كلوق هنيعب مسالا ديكوت لاثف

 ظ دل ةيكرت نالا )و

 .(اَكُياَوَم) ىلع ريسفت فطع ءدهع =

 .اهبح رهظأ ال نأ قاثيملاو دهعلا يلع تذخأ األ ؛ ةلثب يتقوشعم بح رهظأ ال :ىنعملا

 رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف (حوُبَأ)و .«يظفل ديكوت ةيناثلا (ال)و «ةيفان (ال) :بارعإلا
 ةمالعو «هيلإ فاضم َةَنْنَب)و «لعفلاب قلعتم رورجمو راج (ٌيُحي)و (انَأ) :هريدقت اًبوجو هيف

 (ْتَّذَحَأ)و ءاهمساو (نِإ) (اتإ)و «فلأ ريغب ثينأتلاو ةيملعلل فرصنم ريغ هنأل ؛ةحتفلا هرج

 رورجمو راج (إع)و «(يه) :هريدقت اًراوج هيف رتتسم هلعافو «ثينأتلل (ُءاَنلا)و «ضام لعف

 ۰ O EEO E الوهم انا ماراو ه1( 38[ قاتم

 ظ .هلثمب فرحلا دكأ ثيح (َ اَل) :هلوق :هيف دهاشلا



 :ىلاعت هلوق هنمو «(ٌرْيِدَج ٌقِئَقَح ريا َتْنَأ) :كلوق فدارملاب هديكوت لاثمو

 قيرطلا يهو ءدحاو لبسلاو جاجفلا ىنعم نأل ؛[١۳ :ءايبنألا] # البس اجاجف 9

 :ةعشاولا

 لاثمكو (ٌدْيَر َءاَج َءاَج) :كلوق -لعافلا نم اًيلاخ- هنيعب لعفلا ديكوت لاثمو

 الو ءلوألل لعاف (ٌدْيَر)و «هل ديكوت يناثلا (ءاج)و «ضام لعف (ءاَج)ف «فنصملا
 .ءيش ىلإ دنسيل ال .لوألا ديكوتل الإ هب تؤي مل هنأل ؛يناثلل لعاف

 (سيخا سبخا) امأو «(َنْوُقِحاّللا ِكاَنأ ٍكاَأ» :هلوق فنصملا لاثم يف دهاشلاو

 .(َتْنَأ) :هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو ءرمأ لعف (سبخا) نأل ؛ةلمجلا ديكوت نف

 .ىلوألا ةلمجلل ديكوت «لعافو لعف هلثم يناثلاو

 .(ٌدْيَر َرَصَح َءاَج) :كلوق فدارملاب هديكوت لاثمو

 وأ .(ْمَعَن ءْمَعَن) :لوقتف (؟ديَر َماَق ْلَه) :لاقي نأ هنيعب فرحلا ديكوت لاثمو

 سا اكو (5 الز

 .(ٌدْيَر ماف ْلَجَأ ْمَعَت) وأ ؛(ٌدْيَر َماَق مَعَ ْيِإ) :كلوق فدارملاب هديكوت لاثمو

REETد ه1 كلوف يعمي ةلعقلا  NCيحل مااذل  

 .(ِئاَق دبر 0 اق دير ) :كلوق ةيمسالا يف كلذ لاثمو «ىلوألل ديكوت ةيناثلا (اَدْيَر َتْبَرَص)

 دير ٌتِكاَس ڏيرو ء(دُيَرو َرَصَح دير َءاَج) :كلوق فدارملاب امهديكوت لاثمو

 | .لمجلا يف نوكي نأ يظفللا ديكوتلا يف رثكألا :ىلوألا :ناتدئاف

 الك #4 :وحن ءددعتلا موي مل ام 5 هنارتقا لمجلا ديكوت يف رثكألا :ةيناثلا
 لاثمك «هكرت بجو ددعتلا موأ نإف «[4-5 :ابنلا] 4 َنولَتَيَس الك 2 © نوعيت
 «نيترم كنم رركت برضلا نأ مهوتل ؛ (اَدْيَز بْب رص 2( : ليق ول هنإف ؛ فنصملا

 .ةدحاو ةرم الإ كنم برضلا عقي ديلا «ىرخآلا نع اهادحإ تخار



 ي جي

 ءلُكَو ءُنْيَعْلاَو «شفتلا) :يهَو ةَمولْعَم ٌظاَمْلَا ُهَلو ٌىوَتْعَملاَو

 ( .(اًتْلِكَو ءالِكَو ٌةَّماَعَو ( ٌعيِمحَو

Eقباطُم ٍريِمَصِ  Eراه نيل فاخر  

E CEلا هدم ن طرشد اهب تا  

 e 37 0 0 يعم درْفُملا عم ِنْيَعلاَو سفنل لا ُداَرْفِإ بر

 او عا قنا نذل ديلا ءاج) لوم د عْمجاَو

 ب (ْ:ُوئبْعَ 7

 ىىَتُملا اپ ُدَكَوُي الو ٌعْمَجلاَو ُدرْفُملا اي ُدَكَوَي وب (ةَماَعَو ٌعيِمجَو لگ)و
 اک ةَليِبَملا 5 تاق رأ ةفيك وأ ذك لسن هاف

 ٍتَءاَجَو ءْمُهَُماَع وأ ْمُهْعيِع وأ ْمُهْلُك ُلاَجَر 0 يد
 اع ؤأ يفي ا

 ٍتَءاَجَو ءاَمْهاَلِك ِناَدْيّزلا َءاَج) :ْوْمَل ٌىكملا ا دك e دلک) و

 ."(اَمهاَتْلِك ٍناَدنهلا

(۱) 

 ين(

(f) 

 هلك عوفرم عوفرم ا ديكوتو :(ُةَفيِلَخْلا)ل ديكوت 0( شفت)و ‹« لعافو لعف (ةَمِبلَحل نالا َءاَج) :بارعإلا

 يلا ةلثمألاو «هيلإ فاضم (ُءاَهلاو «ناث د نع ٍء)و «هيلإ فاضم (ُءاَهْلا) و « فاضم وهو

 .رهاظ اهبارعإ هدعب

 ءفنصملا مالك نم اّْنأ ىلع ء[ُبِحاَو عْجلا َعَم (ٍلغفأ) لع اُهُْعْمَجَو] :ةدايز "هكاوفلا»

 فئنصملا مالك هديؤيو باوصلا وهو «فنصملا ىلإ سیلو يهكافلا ىلإ لدهألا حراشلا اهبسنو

 دقف (عُمْجاَو قتلا َعَم (لْغفأ) لع هْعْمَجَو ٍدَوْفُملا َمَم ِنْيَعْلاَو ی ا ور قابلا

 ‹خاسنلا نم وأ يعابط أطخ ؟هكاوفلا» ةعوبطم يف ام نأ نيعتف «ةلأسملا هذه ىلع همالك مدقت

 .لدهألا اهنع لقن يتلا ةخسنلا يف باوصلا ىلع وهو

 هنأل ؛فلألا هعفر ةمالعو (ِناَدْيَّزلا)) ديكوت (الك)و .«لعافو لعف (ِناَدْيَرلا َءاَج) :بارعإلا

 .هدعب ام هلثمو ءهيلإ فاضم (ُءاَهْلا) و «ىثملب قحلم



 ريغ ةدارإ لاتحا عفري يذلا عباتلا وه يونعلا ديكوتلا «خلإ (...يونعملاو) :هلوق

Eاهريغ اهيلع ساقي الو ظفحت ةاحنلا دنع ةمولعم ظافلأ هلو . 

 «عمجلاو «ةينثتلاو «دارفإلا يف :يأ -فاكلا حتفب- (دكؤملل قباطم) :هلوقو
 .فنصملا ةلثمأ نم يتأيس اك عوبتملاو عباتلا نيب طبرلا لصحيل ؟ثدنأتلاو: :نيكذتلاو

 :نيبرض ىلع ظافلألا هذهب ديكوتلا نأ معا م

 «نيعلاو «سفنلا وهو «-فاكلا حتفب- (دّكؤملا ىلإ فاضم موت عفري ام) :اهدحأ

 ءيجمل كامتحمو «رهاظلا وهو ةفيلخلا ءيجم امتع ناك (ةَميلحلا َءاَج) :تلق اذإف

 فذحف «(ةَمْيِلَملا ٌلْوُسَر ءاج) لصألا نأو «كلذ وحن وأ «هربخ وأ «هباتك وأ ءهلوسر

 .(ًةَمْيِلَخْلا َءاَج) راصف «هماقم (ِةَمْيِلَخْلا) وهو هيلإ فاضملا ميقأو ء(َلْوُسَر) وهو فاضملا

 ع وأ ا ل ةاج) ةكلقف ا وأ نيعلاب وأ نقلاب ثدكأ نإ

 .هنم رهاظلا وه ام ىلع اًصن مالكلا راصو «لامتحالا كلذ عفترا (ُهْنْيَع ُهْسْفَت وأ

 يقاب وهو « (مومعلا هرهاظ اب صوصخلا ةدارإ مهوت عفري ام) :يناثلا برضلا

 .رهاظلا وهو لكلا يح لوا .(ُمْوَملا َءاَج) :-الثم- تلق اذإف ‹طظافلألا

 ُمْوَقلا ء َءاَج) :تلق اذإف «مومعلا هرهاظ اب ‹مهفارشأ وأ  مهئاملع وج ةدار 1 نحو

 لو ءمهعيمج دارملا نأ معو «لامتحالا كلذ عفترا (ْمُهُتَاَع وأ مهي ز 3 مهلك

 ءدرفملا اب دكؤي (ٌنْيَعلا)و (شفّتلا) .خلإ (...سفنلا دارفإ بجيو) :هلوقو
 عم -نيعلا مضب- (ٍلْغمأ) ىلع اههعمجو ءدرفملا عم امهدارفإ بجيف «عمجلاو «ىنثملاو

 .(نُهْنْيْغَأ ٌنُهْسْفْنَأ ثادنهلا ٍتَءاَج) :وحنو فنصملا لاثم يف اك ءعمجلا

 :وحنو «فنصملا لاثمك «عمجلا احنا تال تال اهبفف ىنثملا عم امأو

 ِناَدْنِهلا وأ ِناَدْيَّزلا َءاَج) :وحن دارفإلا هنودو «(ُهْتْيْعَأ (َهْسْمْنَأ ٍنادئهلا ٍتءاَج

 ظ .(اَمُهاَنِيَع اَمُماَسْفَت ٍناَدْئهلا وأ ِناَدْبَرلا َءاَج) :وحن ةينثتلا هنودو «(اَُّهِيَع 0

 نيتينثت عاتجا ةهارك ؛-لصألا يه تناك نإو- ةحاصف اهلقأ ةينثتلا تناك امنإو
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eT 
 :طورش ةثالث ظافلألا هذهب ديكوتلل طرتشي «خلإ (...ةماعو عيمجو لکو ) :هلوق

 اهنع. ةئادغعتسال ملا اج دكت الو «اعمج وأ اذرفم ا نكؤملا نوک نا :لوآلا

 .(اَتلِكَو الكرب
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 دْبَعلا َءاَج) :لاقي نأ حصي الف «هتاذ رابتعاب ًازجتي ال ناك نإو ءءارشلا وهو هلماع

  Vaهلق اعل وعقاب امم

 .مدقت امك ءاهب دكؤملا ىلع دوعي ريمضب لصتت نأ :ثلاثلا

 :طورش ةعبرأب ةصاخ ىنثملا (اَتْلِكَو اَلِك)ب دكؤي «خلإ (...اًْلِكو اَلِكو) :هلوقو

 دْيَر َءاَج) :وحنو «فنصملا يلاثمك «نينثا ىلع الاد ا دكؤملا نوكي نأ :لوألا

 .عمجلا الو ءدرغملا اب دكؤي الف «(اَماَتْلِك ٌدْعَدَو ٌدْنِه ثَءاَج)و «(اهالک وُرْمَعو

 َمَصَتْخا) :وحن -حصألا ىلع- زوجي الف ءاهلع درفملا لولح حصي نأ :يفاثلا

 نوكي ال ماصتخالا ند ؛ (نْيَدْيَرلا دك َمَصَتِخا) :لاقي نأ عانتمال ؛ (اًمهالك ِناَدْيَّرلا

 .ديكوتلل ةجاح الف «نينثا نيب الإ

 تام)و +« (اهالك :ناَدْيّرلا .نشاغ) رغ تكول لا كسلا ىنعم دحتي نأ :ثلاثلا

 اا يم ن ؟( هذاك ودمع ثاقو دقز : نئاغ) لاقي لاو يخت ِناَدْيّرلا

 .مدقت اك ءدكؤملا ىلع دوعي ريمض اهب لصتي نأ :عب بارلا

 نا زوجیف ٍديكأتلا 5 يومَ كيرأ اَذِإَو ف  ES(هَلُك) 28

 ب  Es OSَلاَق «(عمْج)َب (َّنهّْلُك) َدْعَبَو (َنيِعَمْجَأ)َ
 :رجحلا] 56 ا هك ةكيتلملا # :ىلاعت هَل ٠١"[ .

 ذْعَبَو

el يونعم ديكوت هلك «لعافو لعف یال ج e بارعإلا: (ةفطاع اَمْلا, )١( 

 .ناث ديكوت (َنوُمَمْجَأ)و «هيلإ فاضم 6اَهّْلا )و



 ل هلک لا اعم ةَليِبَملاَو َ جا لا َءاَج)

 وَ (ُّك) ٍنوُدب (ممْجَو u 1 تاق 3 ُدَكَوُي ذو
 7 هِعباوتي (عَمْجَأ) َدْعَب و ا 4 یھ ةو »
 نرس نوكأ نوفا مهلك ْمْوَمْلا ءاَج) "و ل (َُتنَأَو ْعَصْبَأَو ُمتْكَأ)

 َّنأل ؛ٍضغب ىلع اَهُضْعَب فطعُي ال كلذ رجا ىتغتب هر ترا
 ِهِسْفَت لع ْفَطْعُي ال َدِحاَولا َءْىَّشلا 00

 .كلذل ماقملا جايتحا دنع :يأ (ديكأتلا ةيوقت ديرأ اذإو) :هلوق
 رو # :ىلاعت هلوقك. «ريثك ليزنتلا يف هلثمو .(© يومآ مهول 99 :وحن) :هلوقو
 :رجحلا ] 4 تريم ا أ مهوُجَتَمَل ل # :هلوقو 0 :لحنلا] ەچ ںیم ڪڪ ده ا

 ليلق هنكل .هسفن يف اريثك ناك نإو ادعو “مخا ُهَبَلَس هَلْ :ثيدحلا يفو [8

 :( نك م ا ديكرتلا لإ ةبسفلاب
 .ديكوتلا ةدايز ىلإ ماقما مع اذإ :يأ «خلإ (...هعباوتب عمجأ دعب ىتؤي دقو) :هلوقو

 .(مَتْبَأ ْعَصْنَأ تأ مج ا ل ل «خلإ ٠( ءاج) :هلوقو
 ُمتك عج ّنُهلُك تاَدْنهلا ٍتَءاَج)و «(ُءاَعْنَب ٌءاَعْصَب د ٌءاَعْتَك ٌءاَعْمَج 56 ةَلْيبَملا تَءاَج)و و م 0 8 9 or 2 و

 )هك ورع

 .ةطاحإلا يف صنأ اهنوكو ءاهتلاصأل ؛عيمجلا ىلع (ّلُك) تمدقو

 ىلع ينبم عراضم لعف (ٌنَيوْغَأ)و «(ِهَللاَو) :هريدقت ردقم مسق باوج يف ةعقاو مماّللا) :بارعإلا ()
 «هپ لوعفم (ُءاَهْلا )و (اَنأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم هلعافو «ديكوتلا نونب هلاصتال ؛ حتفلا

 ظ .ءاَهْلا)) ديكوت َنيِعَمْجَأ)و
 نتم يف ةدوجوم تسيلو «(و ُعتبَأ غب اأ كأ عَ م 0 شْبَجلا َءاَج) ةدايز "ةطوطخملا» يف )00

 .(ٍضعَب لع ُهصْعَب ففطْعُي ال) :«بكاوكلا» ف 000 .؟بکاوکلا”و “هكاوفلا»

 نع «ظفللا اذه ريغب )٠١١( قرب يراخبلا ا e قرب اسم ظفللا 1 0 )4(



 .عمجلا نم هقاقتشال ؛ةيعمجلا يف حيرص هنأل ؛(ْعَمْجَأ) مث
4 

 ا 2-١ am اذإ دلج لا َمّتَكَت١ نم هنأل ؛عمجلا ىلع ةلالدلا يف هنع هطاطحنال ؛(ْمَتُك

 .عمتجي ىتح ليسي ال وهو «لاس اذإ (قّرَعلا َعَّصَبَت) نم هنأل ؛(ُعَصْنَأ) من

 هتلالد نم ولخي الو «قنعلا لوط وأ ةدشلا :وهو (عئَبلا» نم هنأل ؛(غتبأ) من

 زوجي الف «مدقت اك هدعب الإ اهب دكؤي ال هنأل ؛(عَمْجَأ) عباوت ظافلألا هذه تيمسو

 ُهْعَمْجأ) :مهضعب لوقك ءذاش قباسلا بيترتلا فالخ ىلع اهئيجمو ءهيلع اهميدقت

ENES 

 :رخآ لوقو
LA o, 

 .ةيعمجلا ىلع ةلالدلا وهو (دحاو ىئعمب) :هلوقو

E ONE E Es AN O 
 فطعلا نأل ؛(ُْنْيَعَو ُهْسْفَت ٌدْيَر َءاَج) :لاقي ال اك «(َنِوْعَتْيَأَو َنْوْعَصْبَأَو َنْؤُعَتْكَأَو

 فطع زاج ددعت اذإ هنإف «تعنلا فالخب .مدقت اك دحاو ىنعمب يهو «ةرياغملا ىضتقي

 .(ٌرِعاَّشلاَو ُهْيِقَملاَو ٌلِضاَملا ٌدْيَر َءاَج) :وحن هيناعم فالتخال ؛ضعب ىلع هضعب

 وُ الَو هِفيِرْعَتَو ِهِضْنَحَو هيض هير يف ٍدَكْومْلل غبات ُديِكوَتلاَو لب

 .فاكلا حتفب (دكؤملل عبات) :هلوق

 دْيَر َءاَج) :وحن ءاعوفرم ناك نإ هعفر يف هعبتي هنأ :يأ «خلإ (...هعفر ين) :هلوقو
 َمْوَقلا)و O a ناك نأ ةييضنو (ُْهّلُك ُمْوَملا)و : (ُهّْسْفَن

 .(ْمِهْلُك مْوَملا)و «(ِهِسْفَت ِدْيَرِي ُتِرَرَم) :وحن ءاضوفخم ناك نإ هضفخو ء(ْمُهَّلَك

 ,ةيملعلاب لوألا «ناتفرعم (مْوَمااَو اَدْيَر) نإف ءمدقت اك ةفرعم ناك نإ هفيرعتو



 .ريمضلا ىلإ ةفاضالاب 559 507 5, :ماللاو فلألاب يناثلاو

 «فراعم اهلك ديكوتلا ظافلأ نأل ؛تعنلا يف لاق اك (ِهِرْيِكْنَتَو) :لقي مو

 الإ عبتت الف «ةفاضإلا ِةّيزب ةفرعم وهف فضي مل امو ءاظفل دكؤملا ريمضل اهتفاضإب

 .خلإ (...زوجي الو) :لاق اذو «فراعملا

 :لاوقأ ةثالث ىلع ةركنلا ديكوت زاوج يف اوفلتخا نييوحنلا نأ لصاحلاو

 .نييرصبلا روهمج لوق اذهو «دفي مل وأ اهُديكوت دافأ ال ءاقلطم عنملا :اهدحأ

 .نييفوكلا ضعب لوق اذهو ءاّقلطم زاوجلا :يناثلا

 لوق اذهو ءدفي مل نإ عنتميو ءاهديكوت دافأ نإ زوجيف «ليصفتلا :ثلاثلا

 :لاق نم نآلو «هب عامسلا دورول ؛-حيحصلا وهو- نييفوكلا روهمجو شفخألا

 .ديكوتلا هعفري لاتتحا هلوق يفف ءهرثكأ ديري دقو «هعيمج ديري دق (اَرْهَش ُتْنُص)

 :نيرمأب ةدئافلا لصحتو

 (عْوبْسَأ)و «(مْوَي)5 ءاهتناو ءادتبا اهل :يأ «ةدودحم ةركنلا نوكت نأ :اهدحأ

 ْ ْ .كلذ وحنو «(لؤَح)و ؛(ِرْهَش)و

 (ّلُك) :لثم «لومشلاو ةطاحإلا ظافلأ نم ديكوتلا ظفل نوكي نأ :يناثلا

 ام" :ثيدحو (ُهَّلُك اًعْوْبْسُأ ٌبْفَكَتْعا) :كلوق نيطرشلل يفوتسملا لاثم ءاهوحنو (عْيرج)و

 0 ( َناَصَمَر الإ هلك اره 0 َءاَص ُهُتْدِلَع

 :رعاشلا لوقو

 هيض ل

 ليلقلل 58 نمزلا نإف ؛ةدودحم ريغ ةركنلا نأل ؛ هلك اتمر تمص ) :روجي الف

 .ةطاحإلا ظافلأ نم سيل ديكوتلا ظفل نأل ؛(ُهَسْفَن ارهَس ٌتْمَط) :وحن الو ءريثكلاو

 او ةشئاع نع )١١91( لسم هجرخأ )١(
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 هل: لامتو «ِءيشلا ن نم ۽ گا ل

31 : 
 ٤ la 7 4 8 17ه e  0٤ا 62 3 .

rge
 

 (فاگلاو .ءلك نم لك لدب (ّدْيَر نم لدب (وُخو «لعافو لعف (ٌّدْيَر َءاَج) :بارعإلا ()
 ا نا

 ةعص . (ميتششلاو هاا دب لرش ( ٌطاَرّصلا»و «لوأ هد وعش )0و «(َتْنَأ) ريد

 e هرج e رورجم 0 0 د رع 5 :بارعإلا ۳

 ولجا i e ييو ٠ هلا تا (زيزعلاو فاضم ا روا
 هرج دوك لالا رورجم لك نم لك لدب 00 نم لدب ( هللا

 ,e ( قيِغيلا) ىلع دوعي هيلا فاصضم es « فاضم وهو 7



 ِهِلْوَمَك ٌرَّدَقُم وأ ةلِثمالاك ٌروكذَم اّمِإ ُهْنِم ٍلَدْبُملِل جري ٍريِمَّصِب ِهِلاَصَنا

 ٠۷ :نارمع لال "4 عسا م ِتْيبْلا حح ںی لع ھلو :ىلاغت
 م ري 7

 .عباوتلا نم عبارلا عونلا وه اذه (لدبلا باب) :هلوق
 ا ان بح ادب نأ ار نع 9 :ليزنتلا يفو «(ضوعلا) :ةغل وهو
 n) فل

e 

 .فنصملا هفرع ف :احالطصاو

 يالا هج ارغب تح ( هباتلال ءا تف
 E CC 1 سچ bl ١ . ةن وغق

 .ديكوتلاو «نايبلا فطعو «تعنلا هب جرخف «هدحو :يأ ( كحاب دوصقملا) :هلوقو

 .ةدوصقم تسيلو «مكحلاب دوصقملل تالمكم اهنإف

 يف مكحلاب اًدوصقم ناك نإو هنإف «قسنلا فطع هب جرخ (ةطساو الب) :هلوقو

 فرح ةطساوب نكل «(وّرْمَع ْلَب ٌدْيَر ءاَج) :وحن «(ْلَب)ِب فوطعملاك تافوطعملا ضعب

 .فطعلا

ESلوح كن  Eيفتي ةويضتلا ىشو., 2( 301 نيم  

 ركذل اًديهمتو ةئطوت ركذ امنإ (ٌّدْيَر) ظفل :يأ وهو «(ّدْيَر) ظفل نود هيلإ ءيجملا

 .هريرقتو محلا ديكوت ىلع لدي هل ةئطوتلا دعب ةبسنلاب دوصقملا ركذ نأل ؛(خألا)

 ءهبصئو «هعفر يف هنم لدبملل عبات وهو ؛لاعفألاو ءاممألا يف لخدي لدبلاو

 (ٍساّنلا لَو ءمدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (هللو «ةيفانكتسا (ٌواَوْلا» :بارعإلا 0

 مسا (ْنَو «هيلإ فاضم «ِتْيَيْل)و ءرخؤم أدتبم (ٌجِح)و «لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج
 لعف (َءاَطَتْسا)و «لك نم ضعب لدب (ساتل) نم لدب رج لحم يف (ْيِذَّلا) ىنعب لوصوم

 ريمضلا وه دئاعلاو .لوصوملا ةلص ةلمجلاو «(وه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «ضام

 ر عنيد دلما لع .ةناعلا رار لا



 _ةيمورجآلا ةممتم ىلعةيهبلاةردلا اال
 .ركذ امم دحاو يف هعوبتم قفاويف «عباوتلا ةلمج نم هنأل ؛همزجو «هضفخو

 .ةرشعلا ةيقب ىلع هللا ءاش نإ مالكلا يتأيسو

 وه لدبلا نوكي نأ) :مسقلا اذه طباض .خلإ (...ءيشلا نم ءيشلا لدب) :هلوقو

 ينال 4 لق E O نو ألا مناقل ىف.( كوخ رو دداننعب هل انتل نيم
 .ظفللا يف افلتخا نإو «ةدحاو تاذ ىلع ناقدصي

 لک نم لك لدي( عيفكتتلا طارقلا) وح لدم قانلا لا ىف او

 .ىنعملا يف لوألا نيع وه يناثلا نأل

 نباو عفان ريغ ةءارق يف- «(ِزْيِزَعلا) نم لدب ثلاثلا لاثملا يف (ةّلاَلَجلا ُظْفَل)و

 .ةدحاو تاذ ىلع ناقدصي امبنأل ؛ءيش نم ءيش لدب «-رماع

 .ىنعملا يف هنم لدبملا سفن هنأل ؛هنم لدبملاب هطبري ريمض ىلإ جاتحي ال لدبلا اذهو
 نوكي نأ) :مسقلا اذه طباض «خلإ (...لكلا نم ضعبلا لدب يناثلا) :هلوقو

 لدبملا نم قابلا .ىلإ ةبسنلاب :ضعبلا كلذ ناك ابف دعم لدا نم. اصعب لدا

 وهو يتابلا نم لقأ (ُتْلُكلا) و فنصملا لاثمك ء(هنم رثكأ وأ «هل اًيواسم وأ «هنم

 :ىابلا تلا نس كأ ناار نالا فعل وامن فار «قاقلتلا

 هلكب ضعبلا طبريل ؛هنم لدبملا ىلإ دوعي ريمضب لصتي نأ لدبلا اذه يف طرتشيو

 عضوم يف لوصوم مسا (ْنَم)َف ةيآلا يف اك اًردقم وأ «مدقتملا لاثملاك «ناك اًروكذم

 ال سانلا ضعب عيطتسملا نأل ؛لك نم ضعب لدب (ٍِساّنلا) نم لدب اهنأ ىلع ضفخ

 ا .(ْمُهْنِم) :يأ ءردقم هنم لدبملا ىلع دئاعلا ريمضلاو «مهلك
۶ 

 يدب لو < كع د ..قيحخا) ك .«لاكشألا لد لاا 0 7 )۱( ا 8-5 2 هَ 3 2 : ر ۹ ت
 ا lz Hs ا ا ل و َ 0 8

 بعصا :E :ىلاعت هِلوقك ردقم ؤا ٍلاَثِملاك روك ذم اّمِإ ريِمَّصب ِهِلاَضَتا

 لعاف (ٌدْيَر)و «مدقم هب لوعفم (ُءاَيْلا)و «ةياقولل (ُنوُتلا)١و ءضام لعف (َبَجْعأ) :بارعإلا ()

 .(ديَز) ىلع دوعي هيلإ فاضم (ُءاَهْلا)و ءلاتشا لدب (ٌدْيَر) نم لدب (4ُِع)و ءرخؤم



 .هيف :يأ ٤[ :جوربلا] 00: ٍراَلَأ دودا

 ِطَلَعلا ُلَدَب :ماَسْنَأ هالن وهو ُنياَبُملا َلَدَبلا :ُعِباَرلا

 ْنِإ َكَْنَأل لا 2 0 «باّرضإلا لدو نالا

E ERIE E 
 مک ل م (اَدْيَر ُتْبَأَو) تاب

EEنايشنلا ندي اذيف هني : 

 ا اا

 ُلَدَب اذه سرلا َتْيَأَر

ODN e E I Eلالا نوت, نوكل  N 
 .(سكعلا وأ «يناثلا ىلع لوألا لمتشا ءاوس «ةيئزج لاو ةيلكلا ريغب قلعتو طابترا هنم

 نإف «فنصملا لاثمك «هيلإ ةقوشتم لوألا ركذ دنع سفنلا ىقبت نأ :هطرشو
 ءهنم اصعب الو 0(ِدْيَر) سفن (يلا) سيلو «لاتشا لدب (ٌدْيَر) نم لدب (علا)

 .هب همايقل ؛هب قلعتم هنكلو

 ا هم ا فرو: ومعي ليفت اا ق اذه يف طراشو
 نم لدب (ِراَّلادف ةيآلاك اًردقم وأ «مدقتملا لاثملاك «ناك وكن هتح ندملاب

 ا ا و ا ر یا ی تو ل نق ةعألا)

 لوق اذه «(ِهْيِف) :يأ ءردقم هنم لدبملا ىلع دئاعلا ريمضلاو «هيف اهعوقول ؛هب
 .ريمضلا بانم (لأ) تبان مث (ِِراَث) :لصألاو «ريدقت ال :نويفوكلا لاقو «نييرصبلا

 هنم لدبملا ركذ هب رعشي ال ثيحب «هنم لدبملل رياغملا :يأ (نيابملا لدبلا) :هلوقو

 .هب قلعت هل الو «هنم اءزج الو هل لک سيل هنأ :ىأ « هجوب

 ءهبلإ نف انهم ا لع حأف بئان (تاحصأ 0و .ةغيصلا ريغم ضام لعف (َلِتق) :بارعإلا 4

 .(ِهيِف) :يأ ردقم هنم لدبملا ىلع دئاعلاو لا لدن (دوُدْخأْلا) نم لدب (راتلا)و



 ةيمورجآلا ةممتم ىلعةيهبلاةردلا 2. ا
 ركذ ىلإ هناسل قبسيف يناثلا ركذ مكتملا دصقي نأ) :هطباض (طلغلا كي :هلوقو

 كناو): ادا لوت نأ تدر قلنا .لضألاو. فا ر E وألا

 نويوحنلا هامسو .(َسَمَفلا) :كلوقب طلغلا تعفرف (اَدْيَر) ىلإ كناسل قبسف (َسَرَمْلا

 «طاغلا وه هّسفن لدبلا نأ ال ءاًطلغ عقو يذلا ظفللا لدب :ىنعم ىلع (طلغلا كلدب)

 .ظفللا رهاظ نم موتي دق اک

 داسف هل نيبتي مث لوألا ركذ ملكتملا دصقي نأ) :هطباض (نايسنلا لدب) :هلوقو

 نيبت تقطن امل مث ءالوأ (اَدْيَر) تدصق تنك اذإ مدقتملا لاثملاك «(يناثلا ركذيف هدصق

 .(َسَرَفلا) :تلقف «(ٌسَرَق) هتيأر يذلا نأ تركذ نأب كدصق داسف كل

 ريثكو .-ميجلا حتفب- نانجلاب نايسنلاو ؛ناسللاب طلغلا نأ مدقت امم رهظ دقو

 .(طلغلا لدب) :نيمسقلا اومسف ءامهنيب اوقرفي مل نييوحنلا نم

 اركذ يناثلاو لوألا ركذ مكتملا دصقي نأ) :هطباض (بارضإلا لدب) :هلوقو

 ركذيو هنع | برطي مث لوألا ركذي هنأ الإ «نايسن الو طلغ ريغ نم :يأ ءاحيحص

 ا م نم رهاظ وهو «مدقتملا لاثملاك (يناثلا

 قا 5207 نم نوكيف (لب)ڊ عباتلا 5 فطعي نأ ةثالثلا هذه يف نسحألاو

 نع مالكلا جرخيف «هنع برضأ هنأ الإ دصق نع ركذ اهلبق ام نأب رعشت (ْلَي) نأل

 :وحن يف اك روصلا ضعب يف ةفصلا ةدارإ مهوتي العلو ؛نايسن وأ طلغ نع ردص هنوك

 :(ٌلِهاَج) هنأ ملكتملا ديري نأب ةفصلا لمتحيو «لدبلا لمتحي هنإف (اَراَمِح الُجَر ُثْبَأَر)
 .كلذ لاز 7 فطع اذإف «(ٌدْيِلَب) وأ

 أ ناي كلك لعق مو # :َلاعت هل رق لغفل لايو و
 و 5-6

 ٩۸[. ٠ :ناقرفلا] "هک بالا ,

 ‹طرشلا لعف (ْلَعْفَي)و ادني عفر لح ف مزاج ط رش مسا (ْنَم وو ‹ ةفطاع (واولا) :بارعإلا )1(

 - ةلمجو «هب لوعفم بصن لحم يف ةراشإ مسا (َكِلَذ)و .(َوُه) :هريدقت اًراوج هيف رتتسم هلعافو



 مد ابك اييأ لعفلا يف يرجي ةعبرألا هماسقأب لدبلا «خلإ (..لعفلا لاثمو) :هوق
 لدب د نم لدب (فَعاَضُي)َو «ةروكذملا ةيآلا :ءيشلا نم ءيشلا لدب لاثف

 .ماثألا نقل يه باذعلا ةفعاضم نأل ؛ لك نم لك

 لدب (ْدجْسَت)و «(َكْنَعِئَي هلل دشت لصت ْنِإ) a لكلا نم ضعبلا لدب لاثمو

 .ةالصلا ضعب دوجسلا نآل ؛لك نم ضعب لدب «(ٌلَصَت)

 نم لدب (ْنِعَتْسَي)َف «(ْنَعُي اٿب ْنِعَتْسي ا لضت نَم) :كلوق لاتشالا لدي :لاقمو

 ٠ .ةناعتسالا ىلع لمتشي ةناعتسالا دصاق لوصو نأل ؛لامتشا لدب :«(ْلِصَي)

 ((َكْمِرْكُأ ُهْسْكَت اَدْيَو ْمِعْطُت نإ :كلوق ةثالثلا هماسقأب نيابملا لدبلا لاثمو

LSSلف بسح ىلع تارا وأ «نابسن وأ .طلغ ل :(ْمِعْطُت) نم لدب  ` 

 نش

e 5۲١۷[. :ةرقبلا]  

 مسا نم مسا لدبأ اذإ هنأ معا ءخلإ (...ةفرعملا نم ةركنلا لادبإ زوو ) :هلوق

 .مدقت اک بارعإلا هجوأ نم دحاو يف هل هتقفاوم بجو

 امك ةفرعملا نم ةفرعملا لدبت 7 ءامهيف هعوبتمل هتقفاوم مزلي الف هعرفو ريكنتلا أما

 ةركنلا نم ةفرعملاو «(َقْياَدَح اَزاَفَم) :وحن ةركنلا نم ةركنلاو «ةقباسلا ةلثمألا يف

 ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو «طرشلا باوج (قلي)و ءأدتبملا ربخ عفر لحم يف طرشلا لعف =
 اف 007; تب ل وعفم (انانآ) و: 6ه ةةريدقت: اار هيف سس ةلغافو> تلال وهو

 را 0و ةو سلا تخ الو «لک نم لك لدب (قلَي) نم لدب «ةغيصلا ريغم عراضم

 .لعاف بئان (ُباَّذَعْلا)و «(فعاضي)ب قلعتم رورجمو

 .(َلَدَب) "ةطوطخملا» يف (1)



e ااا نب EEE 

  51 7 2سكعلاو 07-2157 :ىروشلا] هلا طم € © و 7 لإ

 .ةفرعم وهو «(ِرْهَّشلا) نم لاتشا لدب وهو «ةركن (ٍِلاَتِق) نإف فنصملا لاثمك

 ءاهيف هعوبتم قفاو لك نم لك لدب ناك نإف (هعرفو ريكذتلاو دارفإلا امأو

 .هيف هتقفاوم مزلي مل لدبلا عاونأ نم هريغ ناك نإو

ED OA لكلا عم لكلا لدهن 
 دارفإلا يف هنم لدبملا قفاو ةلثمألا هذه يف لدبلاف (َكِتاَوَحَأ ِتادئهلاب ُتْيَرَم)و

 اهي

 .ثينأتلاو ريكذتلاو «عمجلاو ةينثتلاو

 مل (ِوْئَنْيَع) وهو لدبلاف (ِهْئَنْيَع اَدْيَر َتْبَرَص) :وحنف لكلا نم ضعبلا لدب امأو

 انآ يفت اعل ET عقو لب ريكذتلاو دارفإلا يف (اَدْيَر) وهو هنم لدبملا قفاوي

 الو (ةلِيرَج ٌنْيَع ِهِذَه) :لوقت «ثنؤم (ِنْيَع) ظفل نإف ثينأتلا امأو «ةحضاوف ةينثتلا

 .(لْيِمج ّنْيَع ٍهِذَه) :لوقت

 قفاوي مل (ُهَقاَلْخَأ) وه لدبلاف (هُثاَلْخَأ دَر ينَيَجْعَأ) :وحنف لاتشالا لدب امأ
 امأو «ثينأتلاو عمجلا ظفلب عقو لب «ريكذتلاو دارفإلا يف (ٌدْيَر) وهو هنم لدبملا

 ِهْدَه) :لوقت الو (ةَلْيِمج قالخأ هذَه) :لوقت « ثنؤم (قالخأ) ظفل نإف ثننأتلا

© © © 



 1 لمع ةلفاعلا ءامسألا كاب

 ا ٍلْغِفلا َلَمَع ّلَمْعَيَو ءِلاَعْفَأل رع لَا لا

 5 هَ 200 دما و۰ كر 20 هع 5 5و ساه ر 2 م
 ((ام) َمَم وأ (نا) َمَم لف هلع لحي نأ :طرشب ٌرَدّصضَملا 5

 قيجعي) :وحنو ءادير برطت نأ :يأ ة((ادْيَز َكَبرَص ىنبجْعَُي) : e ه5 ۶ نه م o 4 ع (1) يف ىه م 7 هه 3
er. هج 

 ِرْصَت أَم ا ر كب رص

 5 3 ر

 .لأب نور ىو فا هن الث وهو

 :لاعت ِهِلْوَفَكَو لالا ِنْيَمْسِقلا ٍلاَْغِإ ْنِم کا اقام ةلاغاق
5 

 0 ص ر م

 0 و شَيِقَأ | نوم Yo] : ةرقبلا] 4 سال | هلل عقد 6
 0 ١5[« :دلبلا] ا" امتي ٌةَبغَسم ىزذ روي يف ٌملعط 0

 (ُبَرَص)و ء مدقم هب لوعفم (ُغاَيْلا)و ‹ةياقولل (ُنوُنلا)و ‹ عوفرم عراضم لعف (ُبِحْعُي) :بارعإلا )۱(

 ةفاضإ نم «هيلإ فاضم (ُناَكْلا)١و «فاضم وهو «لعفلا لمع لمعي ردصم وهو ءرخؤم لعاف

 .هب لوعفم (1دْيَر)و .هلعاف ىلإ ردصملا

 ظفلو .لعفلا لمع لمعي ردصم وهو أدتبم (عْفَد)و «هدوجول عانتما فرح (اول) :بارعإلا (۲)

 فوذحم ربخلاو ءهب لوعفم (َساَّئلا)و. «هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم (هّللا) ةلالجلا

 .(ٌدوُجْوَم) :هريدقت اًبوجو

 م 4

 :هريدقت فوذحم هلعافو .# ٍةَبَقَر كن ىلع فوطعم (ُماَعْطِإ)و «فطع فرح (وأ) :بارعإلا (

 فاضم و ‹ (مْوَي)ل ةفص (يذ)و « (ٌءاَعْطِإ )ب قلعتم رورو راج (مْوَي يف )و « (ُهُماَعْطِإ)

 ظ .(ُماَعْطِإ)ل هب لوعفم ((يتي)و «هيلإ



 “[لَجألا يِخاَرُي َراَرِفلا لاخي

 قلعتو «لوعفملا بصنو «لعافلا عفر نم :يأ (لعفلا لمع ةلماعلا) :هلوق

 .ام رورجملاو راج لاو فرظلا

 .لعفلاب ههبشلف ءامسألا نم لمع امو :يأ (لاعفألل لمعلا يف لصألا نأ) :هلوقو

 لوا منازع و ا مناوي ا لو 1( عمنا هلق

 .بيترتلا اذه ىلع فنصملا اهركذ دقو .لعفلا مماو «ليضفتلا مساو «ةهبشملا ةفصلاو

 ىلعف .نادمتعملا رورجملاو راج لاو «فرظلاو ءردصملا مسا :يهو «ةثالث هريغ دازو

 .ةرشع نوكت اذه

 هلامعإ نويرصبلا عنم لب «هلاعإ ةردنل ؛ردصملا مسال فنصملا ضرعتي مل اغنإو

 .اهاعإ يف فالتخالل ؛نيدمتعملا رورجملاو راج لاو فرظللو كلذ مهوأ ام اولوأو

 م ہر سل و ش

 ءا أ ال ا

 .هلئاق فرعي الو «براقتملا نم تيبلا اذه (1)

 ‹نظي ( لاو «هيف ترثأ اذإ (ٌوُدَعْلا يف ُتْبَكت١ ردصم (-نونلا رسكب- هياكل :ةغللا

 .ءيشلا ةدم (ُلَجَأْل)و ءرخؤي ( ئِخاَرإَو «برحلاو يلوتلا -ءافلا رسكب- (ُراَرِْللو
 نطاوم يف تابثلا نع نابجو «هودع يف رثؤي نأ نع فيعض هنإ :لوقيو الجر وجه :ىنعملا

 | .هلجأل اًرخؤم هنظيو برملا ىلإ أجلي هنكلو «لاتقلا

 ءهيلإ فاضم (ِةَياَكَّنل)»و ءفاضم وهو «(وُه) :هريدقت فوذحم إدتبل ربخ ( ٌفيِعَص) :بارعإلا

 :ريدقتلاو «هب لوعفم (ٌءءاَدْعآو «فوذحم هلعافو «لعفلا لمع لمعي ردصم (ِةَياَكَّتلا»

 :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو «عوفرم عراضم لعف (َلاَخيو :«(ُهَءاَدْعَأ ِهِتَياَكِي ُفيِعَص)

 عراضم لعف ( ْئِخاَرِفو «( نَه تاوخأ نم هنأل؛ (ُلاَخْيلل «لوأ هب لوعفم (َراَرْفْلدو «(َوُه)

 (ْلَجَأْل)و «(َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ‹لقثلل ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو «عوفرم

 .( َلاَخلل ناث هب لوعفم بصن لحم يف ( ْلَجَأْلا ىخاري) :ةلمجو «هب لوعفم

 .اًدوذش لعفلا لمع لمع دقو (َلأِب فرعم ردصم هنإف ( ِةَياَكَّتل) :هلوق :هيف دهاشلا

 ركذبف ؟هكاوفلا”و ؟ةطوطخملا» يف امأو ءهزجعو تيبلا ردص ركذ «بكاوكلا» يف : يب
 ظ ش .طقف ردصلا



 - لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا باب

 ا « لعفلا 5 ا مما :وه :ردصملا (ردصملا لوألا ) :هلوقو

 (اًماَرْكِإ ُتْمَرُكَأ)و ءااَبْرَص ُتْبَرَص) :وحن هفورح عيمج ىلع هلاتشا :لعفلا ىلع هنايرج
 .لعفلا فورح عيمج ىلع نالمتشم «ناردصم (اًماَركِإَو ءاّبْرَصاْف

 لعفلا ىلع يرجي ال هنكل ثدحلا ىلع الاد امسا ناك نإو هنإف ءردصملا مسا جرخف

 وهو «لعفلا فورح ضعب نم هولخل ؛ردصم مسا (ًءاَطَع)) «(ًءاَطَع ٌتْيَطْعَأ) :وحن

 :لوقت «(ٌءاَطْعإلا) :وه امنإ (ثْيَطْعأ) ىلع يراجلا ردصملاو .هلعف يف ةدوجوملا ةزمحلا

  .قلطملا لوعفملا :باب يف اذه وحن مدقت دقو «(ًءاَطْغِإ ُتِْيَطْغَأ)

 .حيحصلا ىلع قاقتشالا يف لعفلا لصأ هنأل ؛فنصملا هب أدبو

 .لابقتسالاوأ يِصْمْلا هب ديرأ نإ «ةيردصملا :يأ (نأ عم ) :هلوقو

 لالا ةيءديرأ نإ «ةيريتضملا أ ام عم ) :هلوقو

 ف كاع عفرلا لمع «ردصم (ٌبرَص)) ء(ديز كبرض ىيبجعي :وحن ) :هلوقو

 A ةريدقلاوب نان ) نيب لوقا هلع لف O و يملا
 (سشسأ) :يأ (اَدْيَر َتْبَرَص ْنأ) وأ «لابقتسالا هب ديرأ نإ (1َدَغ) :يأ :(اَدْيَّز تِرْصَت

 .هدعب ایف لوقت اذكو «يضملا هب ديرأ نإ

 اير اًبْزط ُتْبَرَص) :وحن ءلمعي مل (1م) وأ (ْنأ) عم لعف هلع لحي مل نإف
 .مدقت امل اقافتا (اًبرَص)ب 5 اي ركزو برعم ا

 اا نزف «(ادبَر ا :وحن هدحو لعفلا هلحم لح نإ لمعي ال اذكو >

 .(ادْيَر ٌبِرْضا) :ريدقتلاو ا ال «هب ال ءردصملل بصانلا فوذحملا قا

 (شائنا)و «هلعاف ىلإ فاضم ردصم (ُمْفَدِدَ دي سالا مَ هلل عقد کک ول ¥ :هلوق

 .(ساتلا هلا َمَقْدَي ْنَأ) وأ .(َساّئلا هلا َمَقَد نأ اَلْوَلَو) :ريدقتلاو «هب لوعفم

 لعفلا هيشي ذئنيح هنآل ؛ (نأ) اًنورقم وأ 0000 هلمع نم ئا (سيقأ) :هلوقو

 فنصملا لاثمكو .(برَص) نيونتب (اَرْمَع دير برص ْنِم ُتْبَحَع) :وحن ريكدتلاب



 ا 1 لوألا لاثملا ٤ ` نرو : ناو a (ماَعْطإو (برط)ذ

 . (انَتَي هال اَعْطِإ 0 :ريدقتلاو ‹«هلوعفم ((َينَي)و « فوذح م اَعْطِإ) لعافو .هلوعفم

 دعب e ؛ عامسلا ف ليلقو « سايقلا ف : يأ (ذاش (لأ)ب اًنورقم هلمعو ) :هلوقو

 «(لأ)ب نورقم ردصم (ةياكَنلا) نإف «فنصملا لاثمك (لَأ)ب هنارتقاب لعفلا ةهباشم نع

OE, OE eتل رديف  ES) a 

 ‹هنولمعي ال نييرصبلا ضعبو نويفوكلاو «هقفاو نمو هيوبيس لوق وه هلامعإو

 e < لاقل مث ا

 )00 چ 2 0ث مس

١ 

 براً امر 4 « ٍفوصْوََم 1 هلع رب زأ ماقفتشا وأ یف ذك لع ؛ 55
 يع

2 

 دلو سار هوه < م م

 لجر CEE ارمَع براص ديزو (؟ارْمَع ديت ٌبِراَصَأ َو 0 ديز

 يس ااا ا

 نا لا ا ا ساب قتشا ام) :وه (لعافلا مسا) :هلوق
 اَرْثَع مركو اَدْيَر ٌبِراَض اَذَه) :لوقت ؛(مِرْكْمَو پراص)ک (ثودحلا

 .هيلع عقو نمل قتشا امن هنإف ؛لوعفملا مسا (هب َماَق ْنَمِل) :ديقب جرخف

 ٌنَسَح)© ليضفتلا مساو «ةهبشملا ةفصلا (ْثْوُدحلا ىتْعَم َلَع) :ديقب جرخو

 لمع لمعي لعاف مسا وهو ءربخ (ُبِراَّصلا)و ءأدتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا (َذَه) :بارعإلا (0) ٠

 ىنبم نامز فرظ (سْسَأ)و «هلوعفم (َدْيَر)و «(َمُه) :هريدقت اًراوج هيف رتتسم هلعافو «لعفلا

 فرظ (اًدَع)و «بصن لحم يف حتفلا ىلع ىنبم نامز فرظ (َنآلا)و «بصن لحم يف رسكلا ىلع

 .بوصنم نامز



 | 00 عيا لمع ةدماعلا ءامسألا باي

 eC VENE EA ؛ (ٌنَسْخ
 ا

 ٠ نم ناك نإ (لعافلا) مسا نأ ىلإ اب فنصملا راشأ (مركمو براضك ) :هلوقو

 ءرثكألا وه اذهو ءاهوحنو (ِفِئاَخَو عِئاّبَو رصات)ك . (ٍلِعاَف) نزو ىلع ءاج يالثلا

 ةمومضم ايم ةعراضملا فرح ليدبتب هلا عراضملا ةغبص ىلع ءاج هريغ نم ناك ناو

 هلعف لمع لمعي وهو دايك ٍقِلَطْنُمَو عر :وحن رخآلا لبق ام رسكو
 .فنصملا هركذ يذلا ليصفتلا ىلع يدعتملاو «مزاللا

 .ةلوصوملا :يأ (لآب) :هلوقو

 ريغ وأ ادعم بادو وأ ءالاح وأ «ناك اًيضام :يأ (اقلطم) :هلوقو

 .العف نوكت نأ ةلصلا قح ذإ «لعفلا عقوم ذئنيح هعوقول ؛دمتعم
 لاح (ُبِراَص)و «ةلوصوم (ُبِراَّضلا) يف ف (نأ)ذ ‹خلإ (...براضلا اذه) :هلوقو

 يف لمعي لعفلاو «هريغ هب ديرأ نإ (بِرْطَي) وأ ‹يضاملا هب ديرأ نإ (َبَرَص) لحم

  .هلحم لح ام اذكف «تالاحلا عيمج

 E OE ٌبِراَص اَذَه) :وحن :يأ (لابقتسالا وأ لاحلل هنوك) :هلوقو

 ٌبِراَص اَذَه) :لاقيف هتفاضإ بجت لب .«يضاملا يف لمعي ال هنآل ؛ (سنأ) :لاقي الو

 .(سشأ يَ

 ‹لصألا ف وأ «لاحلا يف ادتبم نع اربخ عقي نأ ف (هنع رجم وأ) :هلوقو

 .فنصملا لاثمك لوألاف

 ادبر ٌتْنَتَظ)و «(اَرْمَع ٌبِراَض اًدْيَر 0 (ارْمَع اًبِراَض ڏير َناگ) :وحن :يناثلاو

 .(ارْمَع اًبِراَص

 ىلع هداتعال لاثم اذه «(اَدَغ وأ َنآلا)» :يأ (ارمع ديز براض ام) :وحن هلوقو

 (ٌبِراَض)ب لعاف (ٌدْيَر)و «لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو ءأدتبم (ٌبِراَص)َو «يفن



 Foe ل ل لا 7 0 1
 للي ET روب يوتا يع كم

 .يفنلا ىلع هداتعاو «لابقتسالل وأ لاحلل هنوك :امهو نيطرشلا رفوتل ؛لمع امنإو

 OD :يأ (؟اَرْمَع ٌدْيَز ٌبِراَصأ) :هلوق ماهفتسالا ىلع دمتعملا لاثمو

 0 ( .a .هقباسك هيف مالكلاو

OE OD OEE e 2 ul U 

 يف بصنلاو «هيف رتتسملا ريمضلا يف الع عفرلا لمع دقو «(ّدبَر)ل ربخ (ٌبِراَصاْف
 .نيطرشلا رفوتل ؛(اَرْمَع)

 وأ َنآلا) :يأ ء(اَرْئَع ِتنِراَط ٍلْجَرِب ُتْوَرَم) :هلوق فوصوم ىلع دمتعملا لاثمو

 .مدقت اك نيطرشلا رفوتل ؛بضنلاو عفرلا لمع“ دقو (ٍلُجَرل ةفص (ٍبِراّص)ف ء(اَدَغ

 أ و و ءِلاَعَف) نرو 0 ناک : هو َةَعْلاَمْملا ُهَلْثْمَأ :ٌتلاّغلا /

 | .(ٍلِعَف وأ ءليعت وأ ءِلاَعْفِ

 َءاَج) :ُوْحَخ ءاقَلَطُم َلِمَع (لأ)ل لص َناَك ا ٍلِعاَملا مساك يهر
 كنا باكر هوك هولا َلِمَع اهن ادرج َناَك ْنِإَو 0 ت

 ظ | .(ارْمَع ٌدْيَر

 ٍلِعاَف ةغيص نم لعفلا يف ريثكتلاو ةغلابملل لوح ام) :يه (ةغلابملا ةلثمأو) :هلوق

 :يهو «(ةغلابملا غيص ىمست «ةروهشم نازوأ ةسمخ ىلإ

 .(باّرص)ك «-نيعلا ديدشتو ءافلا حتفب- (ٌلاَعَف)

 .(ٍبْوٌرَص )5 اا حتفب- (ُلْؤْعَف)و

 .(ٍباَرْضِم)5 -ميملا رسكب- (ٌلاَعْفِم)و

 .(عْييَس)ك -ءاي اهدعب نيعلا رسكو ءافلا حتفب- (ُلْيِعَف)و

 .(رطب)ك -ءاي ريغ نم نيعلا رسكو ءافلا حتفب- (ٌنِعَف)و



 لعفلا ةلماعلا ءامسألا باب ]

eyd EO NOS Nsلع ةغلابم ةف  
 .(اَدَْر) يف بصنلاو «هيف رتتسملا ريمضلا يف الع عفرلا لمع دقو «(ِناَكَف) نزو

 هيوبيس ىكحو «(اَرْمَع دير ٌبِراَص اَم) :لثم وه (ارمع ديز بارض ام) :هلوقو
 َتْنَذ ٌدْوُفَع هللا َّنإ) :مهضعب لاقو ءااَهَكِتاَوَب ٌراَحْنَِل ُهَّنإ)و 2(ٌباَرَك اتاق َلَسعلا اَمَأ)
 :رعاشلا لاقو «(هاَعَد ْنَم َءاَعَد عيه هلا َّنإ)و , (َنيِصاَعلا

 رادُفألا نِي ويجلب َسْيَلاَم ٌنيآَو يص ال اًرومَأ ٌرِزَح

 و نم هيف ا « ةيوبيس .مدشنأ )°40 /؟) ينومشآلا لاق راف

 .دارملا ها .نيدساحلا

 هيوبيس نأ يقحاللا يجوبأ معز :ينيعلا لاق - مالكلا اذه ىلع اقلعم نابصلا لاق
 اذه هل تعضوف :لاق ؟-نيعلا رسكو ءافلا حتفب- (اليف) برعلا يّدَعُت له هلأس

 ها .هباتك يف هيوبيس هتبثأو «برعلا ىلإ هتبسنو «تيبلا

 نم رثكأ (ِلْيِعَت) لاعإو ء(ٍلِعَقَو ٍلْيِعَق) لاعإ نم رثكأ لوألا ةثالثلا لامعإو
 برض نمل (تاّرَص) :لاقي الف «لعفلا راركت يضتقت ةسمخلا هذه لكو «(ِلِعَق) لابعإ
 .يتابلا اذكو «ةدحاو ةرم

 ا ْ 0 ٩

 .(مرکمو بوٌّرِضَم ) :وحن ٍلوعفملا مسا :عباَرلا 0

 :وخ لعاقلا مساك ِهِلَمَع طْرَشَو «لوغفَملل يملا لغفلا َلَمَع َلَمْعيَو

 ٍلِعافلا (نع) ئات ُهُدِئَعَف (ُةُدْبَع ٌبوُرْضَم ڏيرو «هدبع ٌبوُرْضَملا َءاَج)

 .نيلاَكِملا يف

 (ٍِبْوُرْضَم)5 (هيلع عقو نمل لعف ردصم نم قتشا ام) :وه (لوعفملا مسا) :هلوق
 .(ُةْوْنَأ ظآ0 ا تو رضَم ليز :ل وقت

 نم ناك نإ لوعفملا مسا نأ ا 599 5 اا 5 ر :هلوقو



 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 020000 هللا يا
 هريغ نم ناك نإو ( (ٍسْوُبْحَتَو ِرْوُسْكَمَو لمَ )ك :(ِلْوْعْفَم 78 نزو ىلع ءاج يفالثلا

 لبق ام حتفو «ةمومضم ايم ةعراضملا فرح ليدبتب «لوهجملا عراضملا ةغيص ىلع ءاج

 .(جّرْخَتْسُمَو مّظَعُمَو جّرخ دُم)ک رخآلا

 لعافلا بئان عفري .لوعفم مسا (ٌبِوُرُضَملالَف دبع بورضملا ءاج) :هلوقو

 ا (ةةلغرو
 هدبَع) يف عفرلا لمع (ٌبِوُرُضَم)َف ادغ وأ نآلا :يأ (هدبع بورضم ديز) :هلوقو

 .هنع ربخم ىلع هداتعاو «لابقتسالل وأ لاحلل هنوك اهو :نيطرشلا رفوتل ؛ةباينلا ىلع

 ‹ ٍنَسَح )5 ٍدِحاَو ل يّذَعَتْملا لعافلا مس اب ُةَهبَشملا هللا :شيماخلا 2
 5 0 اقلوُمَْملَو ؛(ٍفيرَطَو 1

 ٍفيِرَظَو ههو ٍنَسَح لْجَرِب برر . :وخت ةكلعاقلا لع ُْفَرلا
  oو 60

 (ةظفل .

 ها مس 5 3 ر ا 2 هَ م هَ 3

TTT 
 (هَهجَو ٍنَسَح أ خلا د ٍنَسَح ِلْجَرب 4

 د :
 0 ٍنَسَح لجرب ٌتْرَرَم) ةَرِكَن ناک نإ زييمتلا ىلع و

 م ke ل وس

 (هْجَوْلا نسَح ٍلْجَرِب ُتْوَرَم) :وْحَن ةقاَصإلا ىلع رج لاو
 ءاهْيلَع َةَمَصلا َلوُمْعَم_ُعّدَقَتي الر

 “29 «هيلإ ا a «(رسَح )ب 0 Ey ؛ لعفلا لمع لمعت ةهبشم ةفص يهو

 ةجولا)و 0(ِلُجَر) ىلع دوعي (ِنَسَح) يف رتتسم ريض لعافلا نأ ريغ مدقت ام لثم :هبارعإ ()
 نأ ريغ (َهْجَو ِنَسَح) :هلثمو «هيلإ فاضم اَهْلا)و ؛(مَهْجَو نَسَح) هلثمو ءهب لوعفم

 .هيلإ فاضم وجَوْلا )و « فاضم (نَسَح )و لوقت كنأ ريغ (هْجَوْلا نسخ ) :هلثمو «زييمت (اهجو) 0 0 7 “أ 2 ١ هه 0 e 0 ٠ 5 2 - 4۶ 0 رم



 -  لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا باب |

 ac ريالا

 ةبسن ةدافإل ؛ مزال لعف ردصم نم ةقتشملا ةفصلا :يه (ةهبشملا ةفصلا ) :هلوق

 ((ُةَهْجَو ٌنَسَح ٌدُيَر) :لوقت -الثم- (ن نَسَح )5 ( توبثلا ةهج ىلع اهفوصوم ىلإ ثدحلا

 دقو 0 هبشملا بصنتو 3 . لعفلا 7 8 ةفص (ٌنَسَح )و

 متو «ىثت اهنإ ثيح نم د ىدعتملا لعافلا 5 ةهبشملا) :هلوقو

 نْوْنَسَحَو ِناَتَنَسَحَو ِناَتَسَحَو دقو رسخت ) :لوقت ‹ لعافلا « ثنؤتو ‹ركذتو

o2 f ا 

 َنْوُبِراَضَو ِنَأَتَبِراَضَو ِناَيِراَضَو ةَبِراَضَو ٌبِراَّص) :لعافلا مسأ ف لوقت اک ا

 اهتنيابمل ؛بصنلا لمعت ال نأ لصألا ناك نإو «هلمع تلمع اذهلو «(ٌتاَبِراَضَو

 ٤ هنأيب مدقت اک رصصاق لعف نم ةذوخأم اہنوکلو ؛ توبثلا ىلع اهتلالدب لعفلا

 .تابوصنملا

 «متادلا لاحلل الإ نوكت ال يهو ؛قبس امم دحاو ىلع اهداتعا ا ۰ ٤

 ناعوفرم (ةظفلَو ُهُهْجَو)و (هظفل فيرظو ههجو نسح لجرب تررم :وحن) 0

 .فوصوم ىلع لمعلا يف نادمتعم امهو «(ِفْيِرَظَو نَسَح)ِب ةيلعافلا ىلع

 (ُةَهَجَوَو ةجَلا)ف (ههجو نسح وأ هجولا نسح لجرب تررم :وحن) :هلوقو

 نم ةذوخأم اهنأل ؛هب لوعفم اهنأ ىلع ال «هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع (ِنَسَح)ِب نابوصنم

 يف اًضيأ مدقت اك نافرعم األ ؛زييمتلا ىلع الو «ىدعتي ال :يأ رصاق لعف

 ؛ زييمتلا ىلع (ِنَسَح)ِب بوصنم (اهْجَو)َذ (اهجو نسح لجرب تررم :وحن ) :هلوقو



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا نا د ا

 .حجرأ لوآلاو ءهب لوعفملاب هيبشتلا ل هبصن و نأ زوجيو ةرکن هنال

 .هيلإ (نسَح) ةفاضإب رورجم (هجولا)ف (هجولا نسح لجرب تررم) :هلوقو

 .ةيلعافلا ىلع عوفرم رتتسم ريمض ةفصلا يفف بصنلا هجوو «هجولا اذه ىلعو

 كلذو (ٌّنَسَح ُهَهْجَو ٌدْيَر) :لاقي الف :يأ (اهيلع ةفصلا لومعم مدقتي الو) :هلوقو

 «لعفلا نع عرف وه يذلا لعافلا مسا نع عرف اهنإف «عرف نع اعرف اهنوكل ؛اهفعضل

 ٌدُيَر) :وحن يف لوقتف «هيلع همدقت زوجي هلومعم نإف «لعافلا مسا هيف تفلاخ امم اذهو
 .لصأ نع اعرف هنوكل ؛اهنم ىوقأ هنأل ؛ (ٌبِراَص همالع ٌدُيَر) :(ُةَماَلْع برا

 .اًيببس لب اًيبنجأ نوكي ال اطومعم نأ :يأ «خلإ (...دب الو) :هلوقو

 ع
 ١

 روا ةا نم ادحاو نوكي نأ ا هنوک ىنعمو

 ىلع دئاع (ءاملا) نإف «فنصملا لاثمك فوصوملا ريمضب ًلصتم نوكي نأ :لوألا

 ظ ( .(3ٌيَر)

 (نأ) نإف ءيناثلا فنصملا لاثمك هريمص ماقم موقي امب الصتم نوكي نأ :يناثلا

 0 ِنَسَح لرب ٌترَرَم) :وحن فوصوملا ر نعي ردع کا

 ام اًضيأ اذهو ء(ارْمَع ٍنَسَح ٍلْجَرِب ُتْرَرَم) :لاقي الف ءايبنجأ نوكي الو 2(ُهْنِم) 6

 ايجات (ُهَمالُغ ْبِراَص ليَ ) و اني 3 هلومعم نإف لعافلا مسا هيف فلاح

 .(ارْمَع تيَراَض 0 :وحن

Pe. |َلوُعْفَملا ٌبِصْنَي الو .(َلَّضْفَأَو َمَركأ) :ُوُخ ليضفتلا مسا ا ن 0 7 ن2 هر  

 ياو وا ع وبا 5 عيال



 ا. دع ( ا نيع يف ا

Îينو «[04 :فهكلا] "© الام کنم رک أت 1 ضم  زييثثلا ىف  

 0 َمْوَيَلا كني لصف ٌديَر) :ُوحْخ يفرظلاو روُرْجَملاَ - ٠

 ةدايزلاو ةكراشملا ىلع ةلالدلل ردضملا نم غوصملا مسالا) . وه ا مسا) :هلوق

 ( .(غأ)و :(َلَحْجأر* (هنم وه قتشملا لعفلا يف ةريغ ىلع هبحاصل

 ناذوخأم امهو «(َلَعْنَأ) نزو ىلع ليضفت مسا اهنم لك (لضفأو مركأ) :هلوقو

 ادو « مرک 5 َراَص) :ىنعمب (َلّصف) نم يناثلاو < رك نم لوألا «مزال ل نم

 ليضفتلا 5 نأ أ نيبيل اعلا 0 ل لوقي ١ نأ فضلا 0 0 الطن

 «(الَسَع سالا ُبْرْشَأ دَر :لاقي الف : يأ ys :هلوقو

 ُفَرْعَأ ٌدْيَر) :وحن ءابلاب وأ «(ٍلَسَعلِل سائلا ب رشا ٌدُيَر) لوقتف ماللاب هيلإ هيدعت امنإو

 ا :لاقي الف قلطملا لوعفملا اًضيأ بصني الو «(وُحَّنلاِب سالا

 الف ءهعم لوعفملا الو «(اَيْيِدَأَت ٍساّنلا ُنَسْحَأ ٌدْيَر) :نافي فدل لولا ب انف

 ۳  .(َلِئْئلاَو سائلا ُرَيْسُأ ٌدْيَر) :لاقي

 يف ماشه نبا اهيف عبت هب .لوعفملاب هلمع 0 قافتالا هلل فلؤملا ىوعدو

 يرو جرا ةفص (ّن ّنَسْحَأ)و 005 لعافو لمف جر E «ةيفان ١ بارع 0

 (لخُكْلا)و هيلإ فاضم اهَلا)و 34 ّلْخْكْلا) نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو رأج (هِيْبَع

 رورجمو راج هلت ٍنيَع فاو .(نَسْخَأ)ِب ناد رورجو راج (ُهْنِم)و (َنَسْحَأ) عوفرم لان

 0 .هيلإ فاضم (ِدْيَر)و .(ُهْنِم) يف ريمضلا نم لاح فوذحمب قلعتم

 رکا )ب بصن (آلاَم) نأ :انه هنم دهاشلاو «زييمتلا باب يف اهبارعإ مدقت دق 49

 هيف رتتسم هلعافو «لعفلا لمع لمعي ليضفت مسا وهو «هربخ (ُنَصْفَأ)و ءأدتبم (ُدْيَر) :بارعإلا 0

 01 7 ١ ظ E | قلعتم نامز فرظ ميلا )و ,(ْلَصْفَأ)ِ هيو كيلو «(وُه) :هريدقت ازاوج .



 يم ورجال ةهمتم ىلع ةيهبلا ةردلا ١ فل

 زاجأ دقف !رظن هيفو ««ةيفاكلا حرش” يف كلام نباو «“رطقلا ىلع هحرش"
 برما ا ب7

 ةلأسم ريغ يف امأو ءاعامجإ :يأ (لحكلا ةلأسم يف الإ رهاظلا عفري الو) :هلوقو

 ةْنِم َلَضْفَأ ٍلُجَرِب ُتوَرَم) :وحن هيوبيس اهاكح ةفيعض ةغل يف هعفري دق هنإف لحكلا
 لعاف هنأ ىلع (بألا) عفربو «(ِلُجَر)ل ةفص هنأ ىلع «ةحتفلاب (َلَصْفَأ> ضفخب (ُوُبأ

 .(ُهَوْبَأ ٍلْضَملا يف ُهَئاَف) :ىنعم ىلع «(َلَصْنَأ)

 ءرخؤم أدتبم (ُهْوْبَأ)و «مدقم ربخ هنأ ىلع (َلَصْنَأ) عفر نوبجوي برعلا رثكأو

 نم ةلمجلاو «إدتبملا ىلع دوعي (َوُه) :هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض (َلَصْفَأ) لعافو

 مخلاو إدتبملا
e 

 ر 4
 ا

a 

 و -. فش ةيق
 م دف سا 0

 يف اذه «(َتْنَأ هئِم َلَصْفَأ ٍلُجَرِب ُتْرَرَم) :وحن لصفتملا ريمضلا رهاظلا مسالا لثمو 4

 .لصفنملا ريمضلاو رهاظلا لعافلا

 يفف «(ورُمَع ْنِم ُلَّضْفَأ ٌدْيَر) :وحن ةغل لك يف هعفري هنإف رتتسملا ريمضلا امأو

 .(ديَز) ىلع دوعي ء(َوُه) :هريدقت ازاوج رتتسم ريمض (ُلَصْفَأ)

 .ماهفتسالاو يهنلاك «ههبش وأ (ىفن مالكلا يف نوكي نأ) :هلوقو

 .هنايب يقيس اک نيفلتخم :يأ (نيرابتعاب) :هلوقو

 مسا (َنَسْحَأرو «يفن همدقت سنج مسا (ًالُجَر)َ «خلإ (...تيأر ام) :هلوقو

 لضفم وهو «هب عوفرم لعاف (لخكلا)و ؛لعفلا لمع لمعي وهو «هل ةفص ليضفت

 يف هنوك رابتعابو «لضاف (ِدْيَر ِنْيَع) يف هنوك رابتعابف «نيفلتخم نيرابتعاب هسفن ىلع

 «لاجرلا نم هريغ نيع يف هسفن نم نسحأ ديز نيع يف لحكلا نأ :ىنعملاو

 .(لحكلا ةلأسم) ةلأسملا هذه تيمس برعلا نع عومسملا لاثملا اذهبو

 يهنلا دعب مهضعب اهساقو «يفنلا دعب الإ (لحكلا ةلأسم) عمست مل :ٌيِسِبن



 7 لعقلا لمع ةلماعلا ءامسألا باب

 ا : ىناثلاو كب ةنم م هلا هلا أ أ هب ال) :وحن لوألاف .ماهفتسالاو

 .(ِييو نيڪ ف هِي كلا ِهْنْيَع ف َنَسْحَأ اَلْجَر َتْيَأَر ْلَه)

 ‹ ليضفتلا مساب بوصنم زيي (لام)ف ‹خلإ محلا ٤ لمعيو) :هلوقو

 .((َسَبَكُم سائلا ُنَسْحَأ ٌدْيَر) :وحن لاجل ا

 قلعتم اهنم لك فرظلاو ءرورجملاو راجلاف «(مويلا كنم لضفأ ديز) :هلوقو

 .لعفلا لمع لمعي ليضفت مسا هنأل ؛(ُلَصْفَأ)

 .لعفلا نزوو ةيفصولا هتمزالل ؛فرصلا نم عونمم ليضفتلا مسا ناف

 س E كال َوُهَو لغفلا مخ | ٌعِباَّسلا
 يم وه ام

 8 ودر “هلا : ىعَمب ؛ مي كتلو e 2 ساو «‹فْفکنا

 و: ف سدس ها

 .(ةلش . ىئعمب

 39 7 ل 2 ا اج 8 م 1 ا 7 ص وبا و 01 5 درعا

 اَلَو ُفاَصضُي اَلَو «ةاتغمب وه يلا لغِفلا َلَمَع ٍلغفلا نا لمعي
 .ةقرْغَمَك نوب مل امو ٌةَرِكتَف هني نوئ اَمَو هْيَلَع َُلوُمْعَم مدي
 .(لماوعلاب رثأتي ملو لعفلا نع بان ام) :وه (لعفلا مسا) :هلوق

 نم هنع بئان وه يذلا لعفلا هديفي ام ديفي هنأ (لعفلا نع هتباينب) دارملاو

 اذإف ء(ْتُّكْسا) وهو رمأ لعف نع بئان مسا -الثم- (ُهَص)َو «نا زلاو «ثدحلا

A OEهن( كنا فبات  EAظ  

 ga قرا سوم حف يا ارم اراد



 _ ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

 0 0 ذو ناقه نقار ةالو وقم E الو ا رصق

 (  .همدق اذهو (بلاغلا وهو) :هلوقو

 .ميملا فيفختو رصقلاو دملاب وهو (نيمآ) :هلوقو ٠

 مسا راصو كلذ نع لقن مث «رورجمو راج -لصألا يف- وه (ديز كيلعو) :هلوقو
 ٠٠١[. :ةدالا] کشا ع :ىلاعت هلوق هنمو ء(ْمَرْلا) :ىنعمب رمأ لعف

 لقن مث E ا فاضم ؛ناکم فرظ -لصألا يف- وه (كنود ) :هلوقو

 ( م :ىنعمب لعف مسا راصو كلذ نع

 : ىتعمب اهلكر .ةغل نيعبرأ نم رثكأ اهيفو «ءاتلا ثيلثتب وه (تاهيه)ك :هلوقو

 .(َدَعَب)

 .اهرسكي ناك ءارفلا نأ :«بلعث حيصف» يفو «-نونلا حتفب- (ناتش) :هلوقو

 .اقرتفا :يأ (ِناَدْيَرلا ناتس)ک نينثا ىلع الاد العاف بلطتو

 اهيفو ءءاملا نوكسو «ثالثلا تاكرحلاب واولا ديدشتو «ةزمهلا حتفب (موأ) :هلوقو

 ظ ( .(ْمَّجَوَنَأ) :ىنعمب اهلك ةريثك تاغل
 نخل وقف انيلك فقل قوعيرأ اهيفوي e هقويملا مضب (ىفأ) :هلوقو

 .[۷ :ءايبنألا] چ كَل يأ :هنع هللا ربخأ اک هموقل ب ميهاربإ لوق هنمو

 نم هل تبثي هنأ :يأ («هانعمب وه يذلا لعفلا لمع لعفلا مسا لمعيو) :هلوقو 0

 ءارهاظ لعافلا عفريف ءاّبلاغ هانعمب وه يذلا لعفلل تبث ام موزللاو يدعتلا يف لمعلا

 ي وو ا قو ءارمضمو

 (َتاَهْيَه)ِب عوفرم لعاف (ٌدْيَر)َ .(ٌدْيَر َدْعَي) :ىنعمب ء(ٌدْيَر َتاَهْيَه) :وحن لوألاف

 .(دعب)ب عفترا اک

 .(ثكشا) يف اک تتسم ريض (ةص) يفف ء(ثكشا) :ىبعمب ء(ةص) :وحن :يناثلاو

 ءرتتسم ريمص (َكْيَلَع) يفف «(ادْيَر ْمَرلا) :ىنعم «(اَدْيَر َكْيَلَع) :وغ :ثلاثلاو



 .o .(مرلادب بصتنا اک هب بوصنم ديول
 تتسم ريمط (و) يفف ءار نِي مج :ىنعمب يير نم ءآ) :وحن :عبارلاو

 .(ُجْوَتأ)ب قلعت اک هب قلعتم (ِدْيَر ْنِم)و

 انعم وف يذلا هلعفو «لوعفم هل ظفحي مل هنإف -الثم- (َنْيِمآ) بلاغلا ريغ نمو -

 ظ .(ْناَعُذ ثجكشا ْبَر) :لوقت هّدَعَتُم

 .فاضي ال لعفلا وهو هامسم نأ اك :يأ (فاضي الو ) :هلوقو

 :وجن يف لاقي الف «هفرصت مدعب هفعضل :يآ يلع هلومعم مدقتي الو) :هلوقو

 هلومعم يف فرصتي هتوقل هنإف لعفلا فالخب ,(َكَنْوَد تباتكلا) :(تاتكلا َكَتْوَد)

 .(ْذُخ تاككلا)و «(تاتكلا ٍذَخ) :لوقت ءريخأتلاو ميدقتلاب

 0 ةثالث ىلع كلذ يف وه ءخلإ (..نون امو ) :هلوقو

 ا ین 6 ريكشلا بج ا وه ام ؟لوآلا

 .(َيمآ)ك فيرعتلا بجاو وه ام :يناثلا

 ينو 0 هنيونت لاح يف وهف «(ةَص)ك فيرعتلاو ريكنتلا زئاج وه ام :ثلاثلا
 : و ع 9

 ( هتنون (اًماَت | تک 9 هن تقرا“
 ذإ -ةلثم- (ِهَص)ذ « ةفرعم هنيونت مدع لا 5

 .ةفرعم هنأب هيلع تمكحو «هنيونت تكرت (اَنِّيَعُم اَنْوُكُس) وأ «ةركن هنأب هيلع تمكحو

 ه8 © 8



 | ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا

EETنوي ا 9 0 ا نالي ااماع َمَدَهَتَي  

 EE ا كلذ لس ةعدقتفلا ٍلِماَوَعلا َنِم ٍدِحاَو لگ

 ا ينبرص) :َكِلْوَقَو 5 بيزا كدت د 26 عرق نونا

SESS eني  

 إو َتْنِش ٍلِماَوَعلا وأ ِنْيَلِياَعلا يأ ٍلاَمْعِإ زاَوَج يف قالِخ الو
 ايضا 7 يناثلا لاعإ َنوُيِرْصَبلا َراَتْخاَف ؛ّلْوَألا يف 0

 ظ هسا نر كو

 هيف عراتتملا مشإلا كلذ ريع ىف يناّكلا نك َتْلَمْعَأ 0

 تسل

4 

 يهتنركأ يب رو 0 أو برص كارخ أ اَدَعَقَو َماَق) :لوَقَتَف

 (ُءاَيْلا)و «ةياقولل (ُنوُنل)و «لعاف (ُواَوْلا)و ءنونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف (وُثا) :بارعإلا ()

 ةادأب موزجم 0 لعف (غرْفُو E يناثلا ۰ لو هي لو

 هلعافو .(غرفأ ٍنوُنْؤُت ْنِإَف ينوثآ) :ريدقتلاو «بلطلا اهيلع لد طرشلا لعف عم ةفوذحم طرش

 (اًرطِق)و «ريمضلا نم لاح بصن لحم يف رورجمو راج (ِهْيَلَعاو ؛(انأ) :هريدقت اًبوجو هيف رتتسم

 .(غرْفلل هب لوعقم .

 اوس ملا EOE ءاحاروب «ةةناقؤلل (ُنوُنلا)و نضام اعف ( قرف دان )۳

 .لوعفمو لعافو لعف (اَدْيَر ُتْمَرْكأرو ؛(1َدْيَر) ىلع دوعي (َوُه) :

 .(اَتديَس) ةدايز «بكاوكلا» يف ©

 =( لَص)و س هع ضوعو ءابوجو فوذح ءادن فرجن دام ( َهْيا) ةلالحلا ظفل : بارعإلا )£(



  لمعل ا 2 عزانتلا باب

 .(فالتخالاو مصاختلا) :ةغللا يف عزانتلا (لمعلا يف عزانتلا باب) :

 .فنصملا هركذ ام :احالطصاو

O )واقل و انوا وك ديب عير DE 

 باب نم كلذ نوكي الف ءاهنيب لومعملا 0 ؛(ُتْنَرْكَأَو اَدْيَر ُتْبَرَط) :وحنو

 .(اهيف مهضعب هَرّوَجَو ءعزانتلا

 ايف 5 داز ايف عزانتلا عمسي مل ذإ ؛طقف ةثالث :يأ (رثكأ وأ) :هلوقو

 ظ . ئرقتسا

 E E مدقتملا لومعملا هب جرخ (رثكأف لومعم رخأتيو) :هلوقو

 .نيمدقتملا نيلاثملا

 ا ا ا او رك ا حا کنگ ةهكوتو

EN E O 
 .اهيف فلاختلا عم امإو «ةيلوعفملا وأ ةيلعافلا يف قفاوتلا ةهج ىلع امإ بلطلاو

 :(ٌدْيَر َدَعَقَو َماَق) :كلوق ةيلعافلا هج ا ار نا عزان ل

 بلطي (ٰيفؤتا)ف 4 اًرظِق هي ء عرف َنِوْداَء 48 :ىلاعت هلوق ةيلوعفملا ةهج ىلع وأ

 .هب الوعفم هبلطي (ْغِرْفْأ)و ءاّيناث لوعفم (َرْطِق)

 بلطي (ْييَرَص)َذ (اًديَر ُتْنَرْكَأَو ْييَرَط) :كلوق فلاختلا ةهج ىلع |هعزانت 3 لاثمو

 .(تنأ) :هريدقت TT 560 ايلا وهو ةلعلا فرح كارم لع قسوم لعف =

 راكثسم رمص اهنم لك لعافو «نوكسلا |ئانب ةمالعو (ّْلَص) لع نافوطعم )0ك اراَب)و )و

 .(ڭراباب قلعتم رورجخو راج 2 لَع)و «(َتْيَأ) :هریدقت هبف



هبلا ةردلا
 a a ةي

 جلا
7 

aE gl EE 

 برص رك ف 6 دير َناَهَأَو بص ) :كلوق لومعم نم زك نيلماعلا عزانت لاثمو

 .(َناَهَأ) هلثمو ءالوعفم (اَرْمَعاو ءالعاف (ٌني) بلطي

Osكلوق ادحاو الومعم نيلماع نم رثكأ عزانت : eلع راب  

 ةثالثلا لماوعلا هذه نم دحاو لكل بولطم (ٍدَمَح ىلع)ف «(ِدّمت

 دير ناهار َمَرْكَأَو ترَط) :كلوق لومعم نم رثكأ نيلماع نم رثكأ عزانت لاثمو

 .الوعفم (اَرْمَع)و ءالعاف (ُدْيَو) بلطي لماوعلا هذه نم دحاو لكف «(اَرْيَع

 .نييفوكلاو نييرصبلا نيب :يأ (فالخ الو) :هلوقو

 0 7 كاع نل ؛رهاظلا مسالا كلذ ٤ : يأ E لماوعلا وأ... ( :هلوقو

 .ةثالثلا نم يناثلا لامعإ مهمالك نم ظفحي الو «برعلا نع عومسم نيلماعلا

 .لومعملا نم .:يأ (هبرقل) :هلوقو

 .احجرم اهنم لكل نأل ؛نايس امه :ليقو «(هقبسل) :هلوقو

 لماعلا نيب لصفي ال ذإ ؛ سايقلا يف باوصلا هنأل ؛نويرصبلا هراتخا ام :حجارلاو ٠

 .هب الإ .ميظعلا نآرقلا دري مل ل ا او عامسلا .يف رثك الاو « ىنجأب هلومعمو

 يف ترمضأ نييفوكلا رايتخا ىلع رهاظلا مسالا يف :يأ (لوألا تلمعأ نإف) :هلوقو

 ةلثمأ نم رهاظ وه اك رورجمو ‹ بوصنمو «عوفرم نم .هيلإ جاتحي ام لك يناثلا

 ا ؛(كاوخأ) ىلإ عجارلا ةينثتلا .فلأ وهو .. لجملا

 اا ينرأو يترصاو یر ةْمَرْكَأَو ْيِنَبَرَص) :اهو ثلاثلاو يناثلا يفو

 .هدغب امل دئاعلا 0 تا نيمضلا ل اًضيأ يناثلا انلمعأ

 و لص مُهَللا) 4 :(كاَوَكأ ا بع ُتْرَرَمَو 2 م :أمهو و ا 0



 U دئاطلا لحل نورا رل ى لاو ناكا ا :( ري لك :هنلعت ةلراك

 .ةرورض يف الإ اًبوصنم ناك اذإ الو «قافتاب اعوفرم ناك اذإ هفذح زوجي الو «هدعب

 وهو «نييرصبلا رايتخا ىلع رهاظلا مسالا يف 0 (يناثلا تلمعأ نإو) :هلوقو

 .مدقت اك «حجارلا

 هيف عزانتملا رهاظلل اًقباطم ريض هب تئج :يأ ءاّبوجو :يأ (هترمضأ) :هلوقو

 یس ناك ناو هانز و )رغ ى اک لحفل يف قتلا اهرقم ناك نإف

 .ةدمعلا فذح عانتمال ؛هفذحت الو «فنصملا ةلثمأ يف اك زرب اعومجم 1

 هلوق يهو ةمدقتملا ةيآلا يفف اا ةلثمأ يف اك اًبوجو :يأ (هتفذح) :هلوقو |

 :هريمص يف لرألاو ءرهاظلا يف يناثلا اقلمعأ <4 اط دع أ قات ا لا
a NONE E oy 

 ا(ُهَتبَرَص) فنصملا يلاثم يف لاقي الف ءرورجملا وأ بوصنملا رامضإ زوجي الو

 هنوكل ؛عوفرملا يف كلذ زاج امنإو «(َكاَوَحَأ ِْب ٌّرَمَو ىب ُتوَرَم)و «(َكاَوَحَأ ْنَيَرَطَو
 وو

 .ةهذمع
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 قيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلاةردلا 002077 00 كار

 ناقتي

 امو ُهَلَصَْأ اَمَو ءاَدْيَر َنَسْحَأ ام) ۇت ادبر ر َلعْفَأ ام) :امئاتخإ
 ُهَلِعاَفَو ضاَم ٌلْغِف (َلَعْفأ)َو ٌوِيِظَع ْءْيَت قب ًادكبُم (ام)د دمع

 E O ةوفن وقل فين وقفل كريم

 .(ام) ربح ةَلْمْجْلاَو ويب ٌلوُعْفَم

ATِهب مركو ءِدْيَرِب ا (ِوْيَرِب أ : دانا ). 

 (ِدْيَري)َو ٌريِص هيف َسْيَلَو ُبُجَعَلا ُهاَنْعَمَو ٍرْمآلا E لف و

 Gg واه عا O SS ار
 لإ ا حبق رخل ةَعيِص 0 هتعيص ْثرْيَغ EC َقَرْوَأ)

 .لعافلا يف ٌءاَبلا ِتَديِزَف رهاظلا

 َيِفَخ رمأب اهروعش دنع سفنلا يف ثدحي لاعفنا) :وه (بجعتلا باب) :هلوق

 .«هرئاظن تلق وأ هرئاظن نع جرخو ُهُبَبَس
 اذمهو ءاهنم ءيش يف بجعتي الف «بابسألا ةرهاظلا رومألا (هببس يفخ)ب جرخف

 ( .بجعلا لطب ببسلا رهظ اذإ :لاقي

 .هنم بجعتي الف دوجولا يف هرئاظن رثكي ام (اهنع جورخلاو «رئاظنلا ةلقب) جرخو

 لاق «ةمألا فلس عامجإو ةنسلاو باتكلاب هل ةتباثلا هللا تافص نم بجعلاو #

 ةزمح ةءارق يف ءاتلا مضب ١١(« :تافاصلا] #8 ورسو تْبجَع لب # :ىلاعت

 .(اَهُداَتْسِإ) "هكاوفلا» ىف 0



 1 الو 5 ريغ نم ge هلالجب 8 بجع وهو :يئاسكلاو

 E يک و E و تنيك
 ك7 روشلا] © ريب

 امل 0 ريغ برعلا ناسلو ةنسلاو باتكلا يف ةدراو ةريثك ْعَيِص هل بجعتلاو

 ومآ نڪو لب تورفكت تگ # :ىلاعت هلوق باتكلا نف ءوحنلا

 ب نإ اللا نكت فيد ةنيلا نمو 41نآ94[017.هشلا] دك فشلا

 نِم هللا ُهلَئاَقو ءَتْنَأ هلو ءاَسِراَف ُهرَد هل) :ملوق برعلا مالك نمو «٠ شجي

 .بجعتلا ىلع ةلادلا ظافلألا نم كلذ ريغو (ِرِعاَش

aX E 2l oا  
 ءاسٹ ےت ناتعوضوم ءوحنلا بيتك 2 امض باوبم ي

 .هنم بجعتلا

 ؟ناتغيص هلو) :هلوقو

 بيكرت يف ةروصحم ريغ ةغيصلا هذهو «خلإ (...اًديز لعفأ ام امهادحإ) :هلوقو

 .فنصملا ةلثمأ يف اك نزولا اذه ىلع تءاج ةغيص لك اهتحت لخدي لب «صاخ

 :ناعون بجعتلا نأ قباسلا فيرعتلا نم َمِلَع )١(

 بجعتيو همظعتسيو هل شهدنيف بجعتملا ىلع بابسألا ءافخ نع اًرداص نوكي نأ :اهدحأ

 .ءيش هيلع ىفخي ال ىلاعتو هناحبس . هللا نأل ؛ هللا ىلع ليحتسم عونلا اذهو ءهنم

 عم هيلع نوكي نأ يغبني اع وأ هرئاظن نع ءيشلا جورخ هببس نوكي نأ :يناثلا
 .ىلاعت هلل تباثلا وه اذهو «.بجعتملا

 ىلإ َنوُداَقُي موق ْنِم اَنْبَر َبِجَع» :ثيدح اهنم ةريثك بجعلا ةفص تابثإ يف ثيداحألاو

 ۰ .«ىلسالسلا يف ةّنَجْلا

 ر ا يح هلل ا و قط وسما عا دز

 چا عير نس ودرس دا ناو اجي قا قلاب نج اب رو نی الو عايل
 ( ."داقتعالا ةعل” ىلع اج نيهيتع نبأ

 VD رو ON يزاخببلا هجرخأ ار ةريره يأ نع هيلع قفتم ثيدحلا (0)
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  Egةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا . 0 کک _

 اف #9 :ىلاعت هلوق لوألا ميركلا نآرقلا نم نيعضوم يف ا هذه.تدرو دقو
 م نضال 0 :هالع يف لج هلوق يناثلاو 10[2© :ةرقبلا] % راسلا ىلع مه ا

 | ١7[. :سبع] ا

 :لوقت هب .ةياقولا نون لاصتا ليلدب حيحصلا. ىلع :يأ (ضام لعف لعفأو) :هلوقو

 ظ ظ .(ةللا ُتْيَقَتا ِنِإ نسخ امو «(هللا رفع لإ نرم ام)

 ؛(ام) ةيمسا انفرع“دبو ء(ات) ىلع دوعي (َُم) :هريدقت :يأ (اًبوجو رتتسم) :هلوقو

 : ال 1 ظ ..ءامسأ لع الإ دوعت ال ا نآل

 .(ادْيَر َنَسَح ٌميِظَع ْءيَش) :ردقتلاو :يأ (ام ربخ ةلمجلاو) :هلوقو

 لکا اهتحن لخديف «ةروصحم ريغ ىلوألاك يهو :نيعلا رسكب (ديزب لعفأ) :هلوقو

Eدررلا اذه  al 

 :اًضيأ نيعضوم يف ا نآرقلا يف ةغيصلا هذه تدرو دقو

 .[11 :فهكلا] 4 شاو 5 زينا :هنأش هلوق لوألا .

 ME يآ e ل هل نالا

 قافتاب :يأ (لعف لعفأف) :هلوقو

 انه رمألل ىنعم ال ذإ م ياو :يأ (رمألا ظفل هظفل) :هلوقو

 E CE (بجعتلا هانعمو) :هلوقو ٠

 (ِدْيَرب) :وهو هدعب. روكذملا سالا نأل قا «خلإ (...ريمض هيف سيلو) :هلوقو

 1 ا  ةمزال ةدئاز (ءابلا)و هلعاف

 : يأ « يضاملا ؛ ةغيصب :يأ ا نسحأ ديزب نسحأ كلوق لصأو) :هلوقو

 هل نمط م «(يقرَو E راض : يأ رجلا َقَرْوأ) :اولاق اك «نسح اذ راص

 مزتلاو ‹«يربخلا ىنعملا ءاقب عم رمألا ةغيص ىلإ يضاملا نم هتغيص تلوحو ا

 ىلإ اهدانسإ حبقف «بجعتلا ىنعم بساني ميظعتلاو. ءايظعت رمألا يف نأل ؛كلذ



 ؛لعافلا يف ءابلا تديزف ماظل سالا عفرت هل ! آلا د ةغيص نذل ت7 مسالا ظ

 ا نع ظفلل اًنوص اهفذح زوجي الف ءاهتدايز تمرتلا اذهو ء.ظفللا حالصإل

 نَا | لكلاب نسحا) : وج اهفذح زوجيف ءاهتلصو ةيردصملا (نأ) لعافلا ناك نإ الإ

 .(َقَّدُصَي ْنَاي) ا و
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 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيهبلا ةردلا _

 ددعلا باي

 رس

 :ماَسْقَأ ةا َلَع ٍدَدَعلا َطاَقْلأ نأ غا

 ِثَنَوُملا َعَم ْثَنَوُيَو ِرْكّذُملا َعَم "هكا ساقلا ىلع يِرْجي اَم لوألا

 :رگ دملا يف لوقت ٍلِعاَف ٍةَعِيِص نع ناك 3 رم ا

 ناكاو ٌةَدِحاَو) ِثَنَوُملا يفو «(رشاَع ىلإ ثل

 ااَتَو َةَيِناَتَو ناتن کر اَذِإ اَذَكَو «(ِةرِشاَع 1 8
 ركذملا ىف لوقتف (ةيداحو يِداَحَو ىدحإَو 00 فات َكنأ الإ اَهرْيَغ 22 ها 1 م سا ےس رس رص 00 0 هب 5 3 3 7 57 ١

 رع َتِلاَثَو ءَرَشَع يفاٿو ْءَرَشَع يِداَحَو ٬رشع
 واكو من رد "كنار دم يدع راو ذل نون هارت

 رن لو ((ةَّرْشَع ةَعسات ةر َةَكِلاَثَو ا َةَمِناَتَو رف

 ءَنورْشعلاَو ناَّئلاَو ءَنوُرْشِعلاو يڍاحلاو ءَنوُرْشِعو ِناَنْناَو «َنوٌرْشِعَو

 ةيداحلاو ءَنوُرْشِعو ٍناَتَْناَو ءَنوُرْشِعَو ىدخإو ءَنيِعْشّنلاو عضال لإ

 لا سک لع يرخي ام :يناّثلاو

 EE كالا ا

 (َةَوس تالو «لاَجر
 وأ [0 :ةقاحلا] ٠ #4 اموسح 7 يا هَ

 ص ی رص 39 0

 ا َعَم
5) 

 .(َةَيِداَحَو يِداَح) اهيف سيلو ((ِةَدِجاَوَو ٍدِحاَو َناَكَم) :ةدايز “ةطوطخملا” يف )1(

 ف

 - ةرسكلا هرج ةماللعو «هيلإ فأضم (ِلاَيَل)و اوفا قلعتم نامز فرظ (َعْبَس) : بارعإلا 6

 ..فلأ نودب (ِناَتْنِ و «هكاوفلا” يف



 ال م هم

 عسي 7 َةَرْسَع عب 0 ةَرْشَع + تاتو اج َرَّشَع ةع ىلإ «رسَع

o RETَنوُرْشِعو ةَناَلَت) خن ُهَدْعَب امو َنيِرْشِعْلا عم  

 .(َنيِعْسِيَو عشت لإ َةَمَأ َنوُرْشِعَو ْثاَلَثَو «َنيِعْسِتَو ٍةَعْسِي ىلإ اجر
 ِسايِقلا ىلع ترج تبعت نإ ةَرَعلا وهو :ناَئلاَح هل ام :ُتِلاَثلِإَو

 رَسَع هش ىلإ َرَكَع َةَناَلََو رع اَنْناَو الجر َرَشَع دَحأ) :ُوْح
 ْنِإَو «(ةَرْشَع عشت ىلإ َةَرْشَع َتاَلَثَو َةَرْشَع اتّنلاو َةَرْشَع ىَدْحِإَ
 ٌرْهَعَو ءلاجر ُةَرَسَع) :ُوْخَخ ٍساّيِقلا "[ينالِخ ىلع] ْتَرَج ْتَدِرْقَ
0 

 ثيح نم ددعلا ظافلأ مح نايبل دوقعم بابلا اذه 5 (...ددعلا باب) هل

 :ماسقأ ة ةثالث ىلإ | مسقنت ةيثيحلا هذه نم يهو «تشاتلاو نيكذتلا

 ةغيص ىلع ناك امو «نانثالاو دحاولا وهو (ئاد سايقلا ىلع يرجي ام :لوألا

 .(لعاف)

 .ثنؤملا عم ثنؤيو ركذملا عم ركذي هنأ سايقلا ىلع هنايرج ىنعمو
 فَءاَج) :وحن ند ىلإ ءْثِلاَتَو «ِنائو ءِناَتْثاَو ءٌدِحاَو) :ركذملا ىف لوقت

 اص
 هم

4 

 (ٍرشاَعلا ىلإ «ُثِلاَنلا وأ ءِنناَنلا مزج ا اَدَه)و «(ِناتثا وأ ٌدِحاَو

 ميت ةغل ىلع (ِناَتْنْث) :وأ زاجحلا ةغل ىلع (ِناَتَنْئاَو ءٌةَدِحاَو) :ثنؤملا يف لوقت

 صب «(ِناَتْنْي وأ ءِناَتَنْلاَو ءٌةدِحاَو َنِنَءاَج) :وحن (ِةَرِشاَع ىلإ ءةكلائو 5
 ظ .(ةرشاَعلا ىلإ َةَئِلاَثلا وأ ءُةَِناَتلا ٌةلاَسَيلا

 نيرشعلاك اهريغو ةرشعلا عم تبكر اذإ سايقلا ىلع اًضيأ ظافلألا هذه يرجتو

 «ةفطاع e .لقثلا اهروهظ نم عنم نيونتلا اهنع ضوعملا ةفوذحملا (ِءاَيْلا) ىلع ةردقملا

 .(اَه رخ ) يف (ِكءاَهْلا) نم لاح (اموشُح)و «هيلإ فاضم مايو .(َعْبَس 2 لع فوطعم (ًةَيِناَث)و



 eT 3 :لوقتف ةه (ِةَدِحاَوَ ا نم واولا لدبت كنا لإ و

 ىلإ ا ياتو وا ٰيداَح) :(لِعاق) ةغيص ىلع ناك انف لوقت

 ءحتفلا ىلع اهئانبو «نيئزج لا ريك ذتب «(الُجَر َرَسَع َدَحَأ ْنَءاَج) :ركذملا يف لوقتف |
 يناثلا ءانبو «لوألا بارعإو ءامريكذتب (اًماَلُع َرَشَع ات و

 .ايهئانبو «نيئزجلا ريكذتب (َرَكَع عِساَت لإ الْجَر َرَشَع ْيداح اَنَءاَج) :لوقتو

 ءاهئانبو «نيئزج جا ثينأتب (هما
 ص

 َةَرْشَع ىّدحِإ تيوس :ثنؤملا ف لوقتو

 .لوألا بارعإو ءامههثينأتب (ٌةَلاَسر َةَرْشَع اننا اتتءاَج)و

 .(ِةَرْشَع ًةَعِباَلا ىلإ «َةَرْهَع َةَيِداَحلا ٌهَلاَقَمْلا ٍهِذَه) :لوقت

 ِناَتْثاو ءااُجَر َنْوُرْشِعَو ّدَحَأ ٍنَءاَج) :ركذملا ۴ نيرشعلا تزواج اذإ لوقتو
 ريكذتب (َنِيِعْسَتلاَو عساتلا ىلإ َنْوُرْهِعِلاَو ْيِداَحلا ءم لا ٰيدنِع)و «(امالغ َنْوّرْشِعَو
 1 .لوألا

 هن
 .(ًةَيِراَج َنْوُرْشِعَو ناكاو < .: #8 ع

 .لوألا ثينأتب (نييشّلاو ٍةَعِساَتلا ىلإ «َنِيِرْهِعلاَو ةَيِداَحلا َةَحْسّذلا ٌتْحَلَم)و
 عم ركذيو ءركذملا عم ثنؤيف ءاتاد سايقلا سكع ىلع يرجي ام :يناثلا مسقلا

 ةرشعلا نع ةدرفم تناك ءاوس ءاههنيب امو (ُةَعْسَّنلاَو «ةئالثلا) :وهو «ثنؤملا
 . ,.ه لعب امو نيرشعلاك .اهريغ م وأ ءاهعم ةبكرم

 ثالث مون تءاج)و .(ٍلاَجِر ٍةَعْسَت َةَعْسي) ىلإ ءاتلاب (لاَجر ةا يَءاَج ) :ةدرفملا ٤ لوقت 7

 | لا عبس :ىلاعت هلوق ف نارمألا عمتجا دقو «اهكرتب ( وس ىلإ ةوشن

 هو ديالا بلا فذحف عك اوسخ م + را

 ا ,(ةنالَك) ىف ف "اعلا ( كاجو َرَّشَع هٿ :ةرشعلا عم ةبكرملا يف 0

 .(َةَرْشَع َْسَن) ىلإ (َتالَث) نم اهكرتب ( ار | ةَرشَع ت تال نن نءاج)و ء(َرَشَع ةَعشن ةَعْسي)



 ٠ 0 ددعلا باب

 ٍةَعْسَ 5 ىلإ ءاباكك تۇر قالك نين ير 0008 500
 ا عدلا حش َنْيِرْشِعَو اناث ثأَرَف)و ؛(َنِْعْشتَو

 ظفل وهو .سايقلا ريغ ىلع ةراتو «سايقلا ىلع ةرات يرجي ام :ثلاثلا مسقلا

 اجر َرَكَع َدَحَأ ْيِدْنِم) :وحن ةبكرم تناك نإ سايقلا ىلع يرجتف «(ةَرَسَعلا)
 ءركذملا عم ةرشعلا ريكذتب (َرَكَع َةَعْسِي) ىلإ (ا۶زُج َرَكَع َةئاَلث)و «(الف َرَشَع اَتنا)و
 س ىلإ «(ةيِراَج َةَرْشَع تالو «ٌةَرَْع اگتفا)و «(َدَمَأ َةَرْشَع ىّدْحِإ ْيِدْنِع) :لوقتو
 .ثنؤملا عم ةرشعلا ثينأتب (َةَرْشَع

 ُرْشَع)و ءاتلاب (لاجر ْةَرَكَع ْقَءاَج) :وحن ةدرفم تناك نإ سايقلا ريغ ىلع يرجتو ظ
 .اهفذحب (ِةَوُسِن
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 o ر ب د ا ع و 07 00
 نيونتلاو ةكرحلا ٍفذَحب ٍروُرْجَملاو عوفْرَملا ِنّوتملا ىلع فقوُي

 .(ُديَرِ ُتْرَرَمَو دير َءاَج)

 TN ورا ول اقل نيونتلا ٍلاَدْبِإِب ٍبوُصْنَملا ِنّوَتُملا لع

 E E E E كد كللذكو
 .ءاَهلاب (ًةَحَر)و .َكِلذَك َنْبَتْكُيَو 1٠١[0 :قلعلا] اعمل #8 :َوْحن
 َءاَج) 0 « هئا ف ٌرجاو عفَرلا ف ا صوقنَملا لع و

 ٍلاَدْبِإب بْضَتلا يف َقوُيَو .امابنإ روو «(ضاَمب تْرَرَمَو «اق

 0 ٌْمَصْخَألاَف ٍنْوَنُم َرْبَغ َناَك ْنِإَو (ايضاق تا ا نيونّتلا

 ُتْرَرَمَو «يِصاَقلا ءاَج) :ۇخن ِءايلا ِتاَْنِإِب ِهْيَلَع قولا رجلاو علا
 NSA ETS وج ا

 ا وا ٌةتِياَس تاگ ْنِإَف ِثينألا ءاَن هيف ام لع فتو اَذِإَو

 3 (تاَنلسُملا) جن عنج يف ْثناَك ن گرم ْتَناَك نإ ا
 دوما ی تناك“ ناو - 5 م 7 ١

ESاكن هلق بلا  ETترم برق ولا تمر نإ ل وِلوق ٤ ن  

 سو ِهِبْحَصَو هلآ ىلعو دمحم اديس لع هللا

fet antne aman 

 ءهيلإ فاضم (هلل) ةلالجلا ظفلو ءاهمسا (َتْمِحَررو «بصنو ديكوت فرح (تإ) :بارعإلا ١
 .ةهبشم ةفص هنأل ؛(ٌبيرق)ب قلعتم رورجمو راج (َنيِنِسْحَملا َنِم)و ءاهربخ (ٌبيرف)و



 .(ةملكلا رخآ دنع قطنلا عطق) :وه (فقولا باب) :هلوق

 .نوكسلاب :يأ (نيونتلاو ةكرحلا فذحب ) :هلوقو

 ةكرحب ذئنيح امهبارعإ نوكيو ءاهناكسإب :يأ (ديزب تررمو ديز ءاج) :هلوقو
 .فقولا نوكسب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم «ةردقم

 يف سيل ذإ ؛هرخآ حتف هبصن ةمالعو «هب لوعفم (اَدْيَرلَو (ًديز تيأر) :هلوقو

 ظ .رورجملاو عوفرملا فالخب «لقث افلأ هلادبإ

 لدبت .فقولا يف املأ بوصنملا نيونت لدبي اكو :يأ «خلإ (...كلذكو) :هلوقو

 يف ةعبسلا أرق هبو «بوصنملا نونملاب اه اًهيبشت ؛فقولا يف اًقلأ ةيباوجلا (15إ) نون
 ظ ٠١[. :فهكلا] 4 اًدبأ اَذِإ وحلف نکو :ىلاعت هلوق

 ةلزتمب اهنأل ؛نونلاب اهيلع فقوي هنأ ىلإ مهضعب بهذو «روهمجلا بهذم اذه
 ( .روفصع نبا هراتخاو «دربملاو ينزاملا نع َلِقُثو ءةيردصملا (ِنأ)

 .فلألاب عيمجلا اهيلع فقو «(# انس # :وحنو) :هلوقو

 :وحنو «(اًدإ)و «بوصنملا نونملا ىلع فقوي اكو :يأ (كلذك نبتكيو) :هلوقو

 ةروصب بتكت نأ ةملك لك ةباتك يف لصألا ذإ ؛كلذك نبتكي «فلألاب (اَعَفْسَنَل)
 ؛ لصو ةزمهب (؟َكْنْبا نَم) :بتك كلذلو ءاهيلع فقولاو ءاهب ءادتبالا ريدقتب اهظفل

 فقولا نأل ؛فلألاب (ٌدْيَر اَنَأ) :بتکو ءاهنم دب نكي مل (كثبا)ب تأدتبا اذإ كنأآل

 .كلذك اهيلع فقولا نأل ؛ءاتلا نع الدب ءاحلاب (ُهَمْحَر)و كلذك هيلع

 (ني) .نونك ؛ةملكلا نف نم األ .؟نونلاب. (6]) ::بتكي نم ةاحنلا نسو
 دربملا بهذم اذهو ءةيفرظلا (اذإ) نيبو اهنيب قرفلل ؛ىلوألا وهو «(ْنَع)و

 متأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجملا نم فلأو ةئثاعبرأو نيرشعو ةينامث ماعل «ىلوألا

 ( .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو «ميلستلا



 .روفصع 7 هححصو  نيرثكألاو

 «ْنَأ) لثم 9 فقالا (ْنَذِإ) :بتكي نم دي يوكأ نأ يهتشأ :دربملا لاق

 .هريغو ينومشألا هدافأ ها .فورحلا نيونتلا لخدي الو «(ْنَلَو

 e لاق ءاهرخآ ناكسإب :يأ (ُضاقب تررمو اق َءاج :وحن) :هلوقو

 ١١[. :دعرلا] لاو نم نود نم مهل امو :لاقو «[۷ :دعرلا] 4 ٍداَه رر للو و

 ‹(ٰيِصاَقب ثررَم)و (ٰيِضاَق َءاَج) :وحن حصفألا ريغ يف :يأ (اهتابثإ زوجيو) :هلوقو

 ني مهل امو «[۷ :دعرلا] 4 ٍيِداَه رم لكَ :ىلاعت هلوق يف ريثك نبا أرق هبو
 ظ 0 1 :دعرلا] € لاو نم يينوُد

 :نارفعلا] # ايداتم اَنَعِمَس نإ 7 :ليزنتلا يف هلثمو «(ايضأق تيأر) :هلوقو

14۳ 

 وه اذه ناك امنإ (يضاقلاب تررمو ياا ءاج :وحن ءابلا تا :ةلوقز

 عم لصاح كلذو «نوكسلا يضتقي فقولا ذإ ؛اهفذحل بجوم ال هنأل ؛ حصفألا

 ([4 :دعرلا] 4 ِناَعَتُملا e ع هلوق يف ريثك نبا فقو هيلعو ءاهتابثإ

 ٠١[. :رفاغ] « قدا مو دن و

U.ِتْعَلب 5 6ك :ليزنتلا ينو (َيِنعاَقلا ثنركأ» :وحن (ريغ ال تابثإلابف)  

 .[؟1 :ةمايقلا] € نا

 E :وغ فرجلل ةقحاللا ءاتلا اهلثمو «(تماق :وحن) :هلوقو

 ثينأتلا ىلع اهتلالدل ؛لادبإ ريغ نم :يأ (ءاتلاب فقولا حصفألاف) ٠ :هلوقو

 .ركذ ام ىلع ةلادلا اهتروصل لادبإ ءاه اهلادبإ يفو ءاعم ةيعمجلاو

 َّنِم ُهاَتَبلا ُنْفَد) :مهوقك «ءاه ءاتلا لادبإب :يأ (ءاهاب فقي مهضعبو) :هلوقو

 برطق هاكح (ْهاَوَحَألاَو ٌةَوْخإْلا قك ِءهاَتَبلاَو .ءَنْونَبلا .قِبَك) . :مهوقو ء(ةاَمَرْكْملا



 ‹حيحص نكاس اهلبق نكي مل ام :يأ .خلإ (...ءاهاب فقولا حصفألاف) :هلوقو

 ريغ نم ءاتلاب اهيلع فقو (ِتْنِي)و (ٍتْخألك كلذك ناك نإف «فنصملا لاتی

 ظ ا 7

 .(ْتَرَجَش)و «(ْتَمْحَر) :لوقيف :يأ «خلإ (...ءاتلاب فقي مهضعبو) :هلوقو

 تإ 88 :وحن ءاتلاب ظافلأ فحصملا يف بتك ةغللا هذه ىلعو :نايحوبأ لاق

TE TT RR EE ERIE 

 نباو «ءةزمحو «مصاعو «عفان :ه .خلإ (...ةعبسلا ضعب هب أرق دقو) :هلوقو
 اا

 .ةموسرملا .ءاتلا نم الدب ءاهاب نوقابلا فقوو « مسرلل اًعابتا ؛ءاتلاب اوفقو امنإو

 هللاَو) :هعمس نم ضعب لاقف «(ْثّرَمبلا ةَرْوَس َلْهَأ اي) :لوقي برعلا ضعب عمسو
E A ) 

 «هلآ ىلعو «دمح انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .نيعمجأ هباحصأو

 ماعل لوألا عيبر رهش نم رشع عبارلل ةقفاوملا ةعمجلا ةليل يف هنم غارفلا ناكو
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